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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gaya hidup anak remaja masa kini semakin berkembang pesat. Gaya 

hidup merupakan gambaran nilai moral seseorang terhadap masyarakat sekitar. 

Gaya hidup itu adalah sebuah karya seni yang dibudayakan oleh setiap orang. 

Perubahan gaya hidup ini juga terkait dengan perkembangan jaman dan juga 

perkembangan teknologi media sosial yang semakin maju, apalagi anak remaja 

yang hidup di Kota Metropolitan. Salah satunya pada kehidupan anak remaja di 

Kota Malang. Mereka cenderung memiliki gaya hidup dengan mengikuti mode 

masa kini, seperti penggunaan media sosial untuk mempermudah dalam mencari 

informasi. Media sosial memberikan informasi tentang berbagai kebutuhan yang 

diinginkan seseorang. Perkembangan media sosial saat ini tidak hanya digunakan 

untuk berkomunikasi sesama manusia tetapi juga digunakan untuk sarana 

pemasaran. 

Penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk, salah satunya 

Clothing Store di Malang. Meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat 

atas fashion di Kota Metropolitan ini. Banyak berbagai produk yang dihasilkan 

Clothing Store untuk menarik customer. Produk yang dihasilkan dari masing-

masing Clothing Store tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda, seperti 

kualitas produk, harga, desain dan lain-lain. Clothing Store mengetahui 

bagaimana gaya hidup yang diminati anak remaja sekarang. Juga permintaan yang 

semakin meningkat dari anak remaja di Kota Malang. Karena perkembangan 
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jaman dan teknologi media sosial, pasti Clothing Store bisa menggunakan ataupun 

memanfaatkan media sosial tersebut untuk mempromosikan dan menjual 

produknya.  

Kurang lebih terdapat 24 Clothing Store di Kota Malang, tetapi dari 24 

Clothing Store tersebut hanya beberapa yang memiliki keunikan dalam penjualan 

produknya. Pastbrik adalah salah satu dari Clothing Store di Kota Malang yang 

memiliki keunikan dengan membawa Brand atau produk Luar Negeri. Jadi 

Clothing Store Pastbrik memiliki perbedaan dengan Clothing Store lainnya. 

Clothing Store Pastbrik Malang berdiri pada bulan Oktober tahun 2004. Awalnya 

Clothing Store Pastbrik bertempat tinggal pada sebuah rumah sederhana yang 

berada di Jl. Joyo Tambaksari Malang. 

Clothing Store Pastbrik Malang menggunakan konsep diantaranya ada 

brand musik dan tatto. Produk yang dijual di Clothing Store Pastbrik Malang ini 

terdapat 3 produk yaitu Macbeth, Og Abel dan Famous. Clothing Store Pastbrik 

menjadi Authorized Dealer satu-satunya dari produk original Macbeth, Og Abel, 

dan Famous di Kota Malang. Authorized Dealer adalah sebuah tempat pemasaran 

barang original secara eceran. Menurut Donald, “Perkembangan dan minat 

masyarakat di Kota Malang lebih mendorong Clothing Store untuk mendatangkan 

produk baru dari Macbeth, Og Abel dan Famous”. Oleh karena itu, Clothing Store 

Pastbrik memiliki perkembangan yang sangat pesat selama 10 tahun ini. 

Pada tahun 2008, lokasi pemasaran Clothing Store Pastbrik secara offline 

berpindah dari clothing store minihouse Jl. Joyo Tambaksari ke Ruko Soekarno 

Hatta Bussines Center Kav.29 Malang, untuk mempermudah customer mencari 



3 

 

lokasi atau toko Clothing Store Pastbrik Malang. Sejak tahun 2009, Clothing 

Store Pastbrik Malang menggunakan media sosial untuk memperluas pemasaran 

secara Online. Alasan mengapa Clothing Store Pastbrik Malang menggunakan 

media sosial yaitu untuk mempermudah customer mencari produk secara Online. 

Selain mempermudah customer mencari produk secara Online, juga lebih mudah 

menjelaskan kelebihan-kelebihan dari produk-produk di Clothing Store Pastbrik 

Malang. Penggunaan media sosial tidak hanya untuk memasarkan produk di Kota 

Malang saja. Tetapi juga bermanfaat untuk memasarkan produk kepada customer 

di seluruh Indonesia. Menurut Donald, “Persaingan hanya terjadi di media sosial 

saja, karena hanya beberapa Clothing Store di kota-kota besar yang menjual 

produk original Macbeth, Og Abel, dan Famous di Indonesia”. Maka Clothing 

Store Pastbrik Malang menargetkan customer hanya membeli produk original di 

Clothing Store Pastbrik Malang. Persaingan penjualan produk dimedia sosial 

selalu berebut permintaan dari customer. Mempromosikan produk tetap harus 

dilakukan, untuk meningkatkan penjualan produk Clothing Store. 

Kota-Kota besar yang memasarkan produk original Macbeth, Og Abel, 

dan Famous di Indonesia yaitu Bali, Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, 

Banjarmasin, Lampung, Makasar, Malang, Medan, Batam, Pekanbaru, 

Puworkerto, Samarinda, Surabaya, Solo, Yogjakarta dan lain-lain. Tidak hanya 

sekedar penjualan produk original saja, tetapi dikota-kota besar juga terdapat 

komunitas dari produk Macbeth yang bernama Griffon’s Army. Griffon’s Army 

adalah suatu komunitas buat para pecinta produk Mecbeth di Indonesia. Indonesia 

termasuk salah satu Negara pemakai produk Macbeth terbesar di Dunia. 
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Komunitas ini lahir pada tanggal 9 Mei 2010 dari forum terbesar di Indonesia 

yaitu Kaskus. Ide ini muncul karena banyak masyarakat di Indonesia memiliki 

hoby dalam menggunakan produk Macbeth. Awalnya dalam forum ini hanya 

sekedar memberikan informasi tentang produk Macbeth, salah satu anggota yang 

aktif dalam forum tersebut mengusulkan untuk membentuk komunitas pecinta 

produk Macbeth. Griffon’s Army sudah diakui oleh Macbeth Indonesia dan 

distributor Macbeth Asia yang berpusat di Bali. Bahkan Griffon’s Army juga 

diakui oleh Macbeth pusat yang berlokasi di SanDiego. 

Clothing Store Pastbrik Malang memiliki 3 media sosial dalam 

mempromosikan produknya yaitu Twitter, Facebook, dan BlackBerry Messenger. 

Alamat media sosial pemasaran Clothing Store Pastbrik Malang antara lain pada 

Twitter @Pastbrik, Facebook de_pastbrik@yahoo.com, dan Pin BlacBerry 

Messenger 335A4AD1. Nama account yang digunakan bisa saja berubah-ubah, 

saat ini di Twitter nama accountnya PASTBRIK (@Pastbrik), Facebook Pastbrik 

Malang, dan BlackBerry Messenger PASTBRIK STORE | @pastbrik. Pemasaran 

melalui media sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk 

Clothing Store. Penggunaan media sosial mempermudah memasarkan produk, 

tanpa harus mendatangi Clothing Storenya. Media sosial berperan untuk 

memberikan informasi kepada customer. Tidak hanya sekedar memberi informasi 

saja, tetapi juga untuk mengetahui permintaan dari customer. Sekarang dalam 

media sosial Online Twitter Clothing Store Pastbrik Malang memiliki 5.156 

pengikut. Sedangkan pada media sosial Online Facebook terdapat sekitaran 3.093 

teman dan media sosial BlackBerry Messenger terdapat sekitar 362 teman. 
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Pada tahun 2009, Clothing Store Pastbrik Malang sering mengikuti 

berbagai event. Event-event tersebut diadakan dikota-kota besar seluruh 

Indonesia. Event yang pernah diikuti Clothing Store Pastbrik Malang yaitu konser 

Wall of Jericho (WOJ) tahun 2009, Kickfest tahun 2010, Kickfest tahun 2011, 

Indie Clothing 2011 dan banyak lainnya. Event tersebut memberikan peluang 

pada Clothing Store Pastbrik Malang, untuk memperkenalkan produk Clothing 

Store Pastbrik Malang di seluruh Indonesia. Persaingan Clothing Store semakin 

meningkat di seluruh Indonesia. Setiap tahun selalu muncul Clothing Store-

Clothing Store baru. Clothing Store-Clothing Store tersebut mampu 

membangkitkan sisi idealisme dalam berkreatifitas dibidang fashion. Clothing 

Store tersebut cenderung menjual produk baru, untuk meningkatkan penjualannya. 

Bukan hanya produk lokal saja yang dijual di Clothing Store tersebut, tetapi juga 

produk dari luar negeri. Produk baru inilah yang menyebabkan tergesernya 

produk lama.  

Clothing Store di Kota Malang akhir-akhir ini banyak yang semakin 

berkembang, salah satunya seperti Clothing Store Awake Project. Mereka menjual 

produk baru luar negeri dan dari produk Clothing Store itu sendiri. Clothing Store 

Awake Project mendatangkan produk dari luar negeri yaitu Dickies, Vans, Obey, 

Nike, Nike SB, Lakai, dan HUF. Clothing Store Awake Project juga memproduksi 

produk lokal sendiri. Produk lokal Clothing Store Awake Project menggunakan 

desain manual dengan cara gambaran tangan, yang didukung dari komunitas Pena 

Hitam. Clothing Store Awake Project juga menggunakan media sosial untuk 

menarik customer. Media komunikasi pemasaran Clothing Store Awake Project 
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terdapat 4 media sosial yaitu Twitter, BlackBerry Messenger, Instagram, dan Line. 

Perbandingan dari media sosialnya saja Clothing Store Pastbrik Malang 

mengalami kekurangan dalam mempromosikan produknya. Karena Clothing Store 

Pastbrik Malang hanya memiliki 3 media sosial saja. Bukan hanya Clothing Store 

Awake Project saja yang menjadi pesaing di Kota Malang. Tetapi juga banyak 

Clothing Store yang menjadi pesaing Clothing Store Pastbrik Malang, Seperti 

Inspired27, Heroine, Realizm, Distortion, Waspish, Screamous, Crispyduck, Saa7 

project (UNKL347), Eleven Clowns, dan banyak lainnya. Semua Clothing Store 

itu menggunakan media sosial, untuk mempromosikan produk Clothing Store 

masing-masing. Maka Clothing Store Pastbrik Malang juga akan terus aktif dalam 

mengembangkan produk dan terus mempromosikan melalui media sosial untuk 

meningkatkan penjualan. 

 Banyak customer yang menggunakan media sosial untuk menggali 

informasi tentang produk Clothing Store. Perkembangan media sosial ini yang 

digunakan setiap hari, seperti penggunaan media sosial yang ada dalam 

smartphone. Media sosial yang digunakan yaitu Twitter, Facebook, BlackBerry 

Messenger dan lain-lain. Terutama pada kehidupan anak remaja, mereka 

cenderung memiliki gaya hidup dengan mengikuti mode masa kini. Customer 

jaman sekarang itu sangat pintar dalam penggunaan media sosial. Mereka sangat 

aktif dalam menggunakan media sosial, sehingga lebih mempermudah customer 

untuk mencari informasi, memahami, dan mengerti tentang suatu produk asli 

(original) atau produk tiruan (replica). 
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 Perkembangan dalam bisnis dan lingkungan pemasaran yang semakin 

kompetitif, membuat persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat. Hal tersebut 

yang juga dialami oleh Clothing Store Pastbrik Malang. Sekarang banyak 

pesaing-pesaing yang juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan 

produk Clothing Store. Produk dari luar negeri ataupun produk lokal. Penggunaan 

media sosial berfungsi untuk memasarkan produk dan bersaing dalam 

mendapatkan minat customer. Berbagai media sosial yang digunakan Clothing 

Store yaitu Twitter, Facebook, BlackBerry Messenger, Instagram, Line, dan 

Website. Media sosial menjelaskan tentang keunggulan suatu produk. 

Memperlihatkan sebagian besar gambar, kualitas, bahan dan juga harga dari 

produk tersebut. 

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis untuk mewujudkan 

perencanaan yang sukses agar tercapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Clothing 

Store Pastbrik Malang pasti memerlukan sebuah strategi komunikasi pemasaran 

yang tepat dan efektif melalui media sosial. Tanpa strategi komunikasi pemasaran, 

Clothing Store Pastbrik Malang akan mudah ditinggalkan para customer. 

Mengingat begitu banyak pesaing yang tidak kalah gencar melakukan pemasaran 

demi menarik perhatian pada pelanggan di seluruh Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengangkat 

tema utama skripsi dengan judul “Penggunaan Media Sosial Sebagai Komunikasi 

Pemasaran Online di Clothing Store Malang (Studi Pada Clothing Store Pastbrik 

Malang)”. Peneliti ingin mengetahui komunikasi pemasaran dalam penggunaan 

media sosial yang dilakukan Clothing Store Pastbrik Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana komunikasi 

pemasaran dengan menggunakan media sosial yang dilakukan Clothing Store 

Pastbrik Malang ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan 

komunikasi pemasaran dengan menggunakan media sosial yang dilakukan 

Clothing Store Pastbrik Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

  Peneliti ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi 

pemasaran menggunakan media sosial. 

b. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Clothing Store 

Pastbrik Malang sebagai masukan dan pertimbangan dalam melakukan 

sebuah komunikasi pemasaran melalui media sosial yang diminati oleh 

customer. Penelitian ini juga berguna untuk menambah ilmu dan 

pengalaman khususnya pada kegiatan komunikasi secara online. 

 


