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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang  

Setiap perusahaan mempunyai cara promosi yang berbeda dan setiap 

perusahaan pada zaman sekarang masih mengandalkan cara promosi lama  untuk 

mencapai suatu tujuan agar pesannya tersampaikan. Bebagai cara promosi  

banyak diterapkan perusahaan meski pada saat ini timbul fenomena pasar massa 

yang mengharuskan pendekatannya sendiri belum lagi munculnya berbagai jenis 

media baru dan tuntutan konsumen yang makin canggih. Gaya, kualitas dan 

warna produk, konsep toko semuanya mencerminkan sesuatu kepada pelanggan. 

Setiap hubungan brand memberikan pandangan yang baik atau malah 

memberikan citra yang buruk kepada perusahaan di mata konsumen, Dan untuk 

menyampaikan sesuatu kepada konsumen perusahaan kini bisa memilih aktivitas 

komunikasi tertentu, yang biasa disebut element, fungsi atau cara yang utama 

terdiri dari promosi penjualan, humas (PR), penjualan personal, dan periklanan. 

Berkat perkembangan ilmu pemasaran dan kemajuan teknologi, kini komunikasi 

dari perusahaan tidak lagi terbatas pada platform yang hanya memakai 

komunikasi konvensional yang secara kolektif. 

Persaingan dalam usaha sektor retail yang mengkhususkan pada distribution 

store (distro) pakaian semakin tinggi dan kreatif dalam promosi. Hal ini 

dikarenakan adanya persaingan dari dalam negeri yang semakin menjamur dan 

persaingan dari luar negeri.  Di Indonesia sendiri kebutuhan dan penggunaan 

akan sandang yang diaplikasikan dengan pakaian model fashion di zaman 

sekarang semakin pesat, fashion di dunia sudah mulai cepat untuk inovasinya, 

tidak mudah membuat suatu kreasi yang berupa pakaian tetapi industri clothing 
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mulai mencoba berani membuat pakaian-pakaian unik di dunia, dan masyarakat 

juga banyak yang tertarik dengan perubahan-perubahan yang telah di coba oleh 

pelaku dunia fashion, dan itu membuat para pelaku bisnis disto semakin liar 

dalam inovasi dan kreasinya dalam memproduksi pakaian-pakaian yang bagus. 

Distro merupakan sebuah pemikiran terbaru bagi pelaku fashion. Eksisnya 

distro terlihat dipertengahan tahun 1990. Distro, adalah jenis usaha  yang menjual 

bermacam-macam pakaian dan accesories yang dititipkan oleh pembuat pakaian, 

atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan usaha kecil menengah yang 

gandeng dengan merek independen yang dikembangkan kalangan muda 

(http//Tokokaosbandung.com).  

Konsep suatu distro pada awalanya didirikan dibandung pada tahun 1990. 

Pada saat konsep ditro terbentuk banyak band indie di Bandung berusaha ingin 

menjual merchandise mereka seperti kaos, Kaset/CD mertaka di setiap mereka 

perform. Konsep berdirinya distro ini adalah usaha yang hanya ada di rumah dan 

dibuat hanya berkonsep memakai etalase dan rak saja untuk menjual kaos band 

mereka. Lalu ada anak band yang memakai cara seperti ini, akhirnya banyak 

komunitas-komunitas yang juga ikut memakai konsep ini, seperti komunitas 

skateboard yang juga mendirikan tempat kecil untuk menjual aksesoris alat 

skateboard dan juga kaos yang mereka produksi sendiri. Sekarang, distro sudah 

menjadi industri yang berkembang  pesat, dan kini produk distro lokal sudah 

menjadi produk yang memiliki kualitas bagus bahkan sampai di ekspor ke luar 

negeri (http//tokokaosbandung.com) 

Kini masyarakat di Indonesia sebagian besar anak mudanya kini tidak lepas 

dari yang namanya pakaian, hal ini yang masih menjadi kebutuhan mereka sehari 

hari dalam berpenampilan. Inilah yang menjadi tugas distro agar mereka selalu 
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kreatif dan dan berinovasi lebih gila dalam memberikan design-design bagus 

untuk produk mereka supaya konsumen tidak bosan dalam membeli produk 

distro tersebut. 

Dengan berkemban distro membuat dunia perindustrian kreatif di Indonesia 

juga turut serta mengembangkan strategi dan inovasi dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat. Para pelaku bisnis bersaing dengan berbagai 

macam strategi untuk bertahan dan tetap menjaga eksistensi mereka dalam 

masyarakat. Pengembangan strategi dan inovasi baru diterapkan untuk menguasai 

pasar dan mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya.  

     Tabel 1.1 

tahun Jumlah distro outlet 

2014 22 

2015 29 

2016 33 

2017 46 

Sumber: Disperin.malang.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 dunia usaha distro saat ini telah mengakibatkan 

kondisi persaingan bisnis clothing semakin tinggi. Persaingan sebagai salah satu 

kompleksitas dari badan usaha atau perusahaan mengharuskan para pengelola 

perusahaan khususnya bagian pemasaran untuk mampu mengantisipasi setiap 

perubahan, permasalahan, atau tantangan baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Maka, di sinilah pentingnya komunikasi dalam kegiatan pemasaran. 

Perlu ada strategi yang tepat untuk mengomunikasikan produk agar bisa diterima 

oleh pasar. Salah satunya adalah pendekatan dengan bauran pemasaran, Bauran 

pemasaran (marketing mix), bentuk pemasaran taktis yang di dalamnya terdapat 
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produk, harga, tempat dan promosi yang dibaurkan dengan tujuan mendapatkan 

respon dari pasar (Machfoedz, 2010: 62). 

Screamous adalah perusahaan yang berbasis clothing di Indonesia.  Brand 

ini juga cukup besar khususnya di kota Malang. Adapun produk yang disediakan 

oleh Screamous adalah kaos, celana, kemeja, tas, topi, dompet, dan sabuk. Target 

market Screamous ke remaja dan orang dewasa Karena banyaknya distro di 

Indonesia yang menjadi pesaing mereka kini Screamous harus memikirkan cara 

untuk memasaran produk dan mempertahankan kualitas produknya dengan 

konsisten agar tercapainya Brand Image yang baik supaya para konsumen 

mereka tetap konsisten terhadap brand mereka. 

Semakin banyak kompetitor semakin penting pula peran promosi dalam 

suatu perusahaan. Promosi merupakan aktivitas wajib yang harus dilakukan 

perusahaan untuk membuat konsumen tetap suka dengan produk mereka, Tidak 

hanya itu, kegiatan promosi merupakan kegiatan komunikasi antara perusahaan 

dengan pelanggan atau konsumennya. Promosi merupakan kegiatan 

mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada konsumen. promosi berarti 

aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

membelinya (Kotler dan Amstrong, 2008: 63).  

Promosi, harga, produk, kualitas baik dan distribusi adalah penerapan dari 

bauran pemasaran yang menjadi strategi bagus untuk dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Dan jika konsumen merasa puas otomatis loyalitas yang 

diberikan konsumen akan terjadi. Untuk membentuk atau menjadikan produk 

bagus dan baik suatu distro juga perlu membangun citra merk (Brand Image) 

yang baik di mata konsumen, karena citra yang baik di mata konsumen sangatlah 

perlu agar konsumen selalu tertarik dengan produk dari perushaan sendiri, maka 
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dari itu tidaklah mudah untuk membangun citra merek suatu produk , sehingga 

bila sudah  terbentuk suatu brand tidak mudah untuk merubahnya. Image yang 

telah dibuat harus konsisten, jelas, dan punya keunikan sendiri. Konsumen yang 

terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsistensi terhadap 

brand image. Apabila konsumen beranggapan bahwa merek tertentu secara fisik 

berbeda dari merek pesaing, maka citra merek tersebut akan melekat secara terus- 

menerus dan pada akhirnya akan membentuk loyalitas terhadap merek tersebut 

(Freddy, 2004:43- 44) . 

Peneliti menggunakan Screamous sebagai objek penelitian, karena dalam 

persaingan yang semakin tajam terutama di bidang industri fashion banyak 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Oleh karena itu dalam 

menjalakankan aktivitas penjualannya perusahaan harus merancang strategi 

pemasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 

menciptakan dan meningkatkan brand image yang sudah ada. 

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh Screamous adalah 

pencitraan merek, dengan merek yang telah ada maka akan menciptakan 

image/merek yang positif dibenak konsumen. Adapun cara yang telah dilakukan 

Screamous untuk meningkatkan kembali citra mereknya adalah senantiasa 

mengadakan event dengan beberapa komunitas. Dengan adanya hal-hal yang 

dilakukan Screamous untuk meningkatkan citra merek yang sudah ada 

diharapkan adanya peningkatan penjualan produk, dan hal yang terjadi di 

Screamous dalam 6 bulan terakhir mengalami peningkatan penjualan. Hal ini bisa 

terlihat pada tabel 1.2 yaitu data penjualan periode Juli, Agustus, September, 

Oktober, November, dan Desember. 
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1.2  
Total penjualan enam bulan terakhir 

Bulan Total Penjualan 
Juli Rp.63.700.000 

Agustus Rp.71.400.000 

September Rp.78.080.000 

Oktober Rp.83.150.000 

November Rp.89.850.000 

Desember Rp.155.300.000 

Sumber: Distro Screamous Malang 2017 

Dari masalaha yang ada di atas, penulis menyusun skripsi dengan judul 

“Pengaruh Terpaan Bauran Komunikasi Pemasaran Distro Terhadap Peningkatan 

Brand Image Perusahaan” ( Studi Pada Distro Screamous Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka peneliti menetapkan rumusan 

masalahnya yaitu:  

a. Adakah pengaruh antara bauran komunikasi pemasaran distro Screamous terhadap 

peningkatan brand image perusahaan? 

b. Berapa besar pengaruh antara bauran komunikasi pemasaran distro Screamous 

terhadap peningkatan brand image perusahaan? 
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukan, maka tujuan 

penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara bauran komunikasi pemasaran distro

Screamous terhadap peningkatan brand image perusahaan.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh antara bauran komunikasi pemasaran distro

Screamous terhadap peningkatan brand image perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti 

menetapkan manfaat penelitiannya sebagai berikut: 

1. Secara Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi tentang bauran

komunikasi pemasaran, yaitu mengenai bauran promosi distro Screamous.

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, referensi dan pengembangan

bagi peneliti selanjutnya secara komprehensif dengan jumlah subjek yang

lebih luas mengenai bauran komunikasi pemasaran distro Screamous

terhadap peningkatan brand image perusahaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang kualitas dan pelayanan distro Screamous terhadap 

peningkatan brand image perusahaan. 


