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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dulu mall dan pasar tradisional menjadi tempat bagi penjual dan 

konsumen untuk mengadakan proses jual-beli barang. Dalam memperlancar 

usahanya, penjual atau pedagang di mall maupun di pasar tradisional 

memberikan diskon yang tidak sedikit agar barang atau produk yang dijual 

dapat diminati oleh para calon pembeli. Namun dengan berkembangnya 

jaman tak sedikit masyarakat beralih ke online shop untuk melakukan jual-

beli suatu produk yang diinginkan, karena hanya dengan memanfaatkan 

internet di smartphone calon pembeli pun sudah bisa melakukan proses jual 

beli dan dirasa lebih efisien dibanding harus ke pasar ataupun mall terlebih 

dahulu. 

Sehingga banyak sekali daftar e-commerce & marketplace yang sering 

dikunjungi oleh masyarakat Indonesia, data tersebut pun telah dirangkum 

oleh IlmuOne Data, IlmuOne Data merupakan konsultan analytics data dan 

digital yang membantu perusahaan untuk mendapatkan solusi 

data analytics lokal mengenai posisi dan pertumbuhan e-commerce barang 

konsumsi di Indonesia selama triwulan satu dan dua pada tahun 2017 

(Nathania:2017).  
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Gambar 1.1 Tabel penggunaan online shop di Indonesia menurut website  IlmuOne Data 

 

Terhitung pada akhir triwulan dua, dari jumlah unique audiens 

didapatkan data dari 10 peringkat teratas yang terdiri atas 4 e-commerce dan 

6 marketplace. Untuk peringkat pertama di seluruh e-commerce ditempati 

oleh Lazada dengan 21,2 juta unique audiens dan pada posisi berikutnya diisi 

oleh Blibli.com dengan  marketplace sekitar 15,5 juta. Sedangkan untuk 5 e-

commerce dengan jumlah unique audiens terbanyak di Indonesia pada bulan 

Januari-Juni 2017  mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 97 persen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Tabel aplikasi penyedia layanan Online di Indonesia pada bulan Januari-Juni 2017 

menurut website  IlmuOne Data 
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Dari data tersebut menunjukan bahwa marketplace di Indonesia lebih 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan bisnis melalui online. 

Tak hanya diminati oleh masyarakat, perusahaan pun telah banyak 

menggunakan internet untuk berbisnis online, karena cukup dengan adanya 

foto produk dan akses internet untuk memasarkannya, usaha ini sudah dapat 

berjalan sehingga peluang memasarkan produk atau jasa melalui media online 

semakin diminati.  

Hal tersebut pun juga didukung dengan data yang dilakukan oleh 

lembaga riset dengan Aplikasi Snapcart yang menggunakan tekonologi 

Optical Character Recognotion (OCR) survei pada bulan Januari 2018, 

mengungkapkan bahwa generasi millineal menjadi pembelanja terbanyak di 

bidang e-commerce sebanyak 50 persen dengan usia 25-34 tahun dan 

mayoritas konsumen belanja online berdasarkan gender wanita sebanyak 65 

persen (Thasandra:2018). 

Sejak bisnis online shop populer di Indonesia dan bermunculan di 

internet, hal tersebut pun juga tidak terlepas dari komunikasi pemasaran 

untuk memasarkan produknya. Memasarkan produk merupakan sarana untuk 

menjalankan kehidupan industri sebagai bahan utama yang dapat diolah agar 

menghasilkan daya tarik bagi konsumennya, sehingga dalam hal tersebut 

sebagai pelaku bisnis memerlukan strategi agar bersaing dengan produk 

sejenis dipasaran. Menerapkan strategi komunikasi dalam pemasaran akan 

membantu dalam menarik minat pembeli dan mempertahankan konsumen 

yang berdampak pada peningkatan penjualan dan menciptakan citra yang baik 

bagi perusahaan. 
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Sehingga dalam penjelasan diatas peneliti merasa tertarik untuk memilih 

salah satu bisnis online shop yang menjual produk fashion di daerah 

Surabaya, Jawa Timur. Giyomi merupakan online shop yang menjual barang 

atau produk personal brand berupa pakaian, hijab, dan sandal dengan harga 

yang terjangkau dengan memasarkan produknya melalui beberapa media 

online, meliputi Website, Instagram dan line. Sebagai salah satu online store 

fashion, Giyomi tentu berusaha menawarkan keunggulan untuk menarik 

konsumen agar dapat bersaing dengan kompetitor yang lebih besar. Kegiatan 

komunikasi pemasaran yang dijalankan Giyomi hingga saat ini ialah 

memasarkan produknya melalui media sosial, beragamnya media sosial 

seperti Instagram, dan Website yang sampai saat ini masih bertahan untuk 

menjadi penyalur konsumen dalam pemasaran produk Giyomi.  

Menurut hasil wawancara pra-survey yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 26 April 2018 lalu dengan pemilik online store Giyomi, Yudha 

Prasetyo memberikan beberapa penjelasan mengenai kendala yang dialami 

oleh Giyomi sebagai salah satu online store. Kendala yang dialami oleh 

Giyomi dalam menarik minat beli ialah persaingan bisinis online fashion 

lumayan ketat, mengingat bahwa Giyomi juga merupakan brand yang cukup 

baru tentu sangat sulit untuk bersaing dengan brand lain yang lebih dulu 

memasarkan produknya. Dari penjelasan singkat diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian pada Giyomi tentang Strategi Komunikasi 

Pemasaran Online Shop dalam Menarik Minat Pembeli. 
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Alasan peneliti tertarik memilih online shop Giyomi dikarenakan para 

pelaku online shop saat ini adalah sebagai reseller dropshipper, sementara 

online shop Giyomi merupakan toko online yang memproduksi dan 

memasarkan produknya sendiri dengan memanfaat media sosial sebagai 

komunikasi pemasaran. Di area Jawa Timur sendiri tidak banyak produsen 

pakaian dengan segmentasi kawula muda yang memasarkan barangnya secara 

online. 

 Selain itu penjualan yang dilakukan Giyomi di media sosial Instagram 

dari tahun 2014 mencapai 35% penjualan tiap bulannya dilihat dari 

banyaknya pengguna produk Giyomi yang mencantumkan atau share 

produknya di Instagram Giyomi @Giyomi.Id. Sehingga mampu 

mempertahankan eksistensinya di pasar produk fashion di Indonesia dengan 

banyaknya kompetitor dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, hingga saat 

ini pada tahun 2018 mencapai 70% penjualan pertahun. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Strategi 

Komunikasi Pemasaran Online Shop dalam Menarik Minat Pembeli 

(Studi pada Media Pemasaran Online Shop Giyomi)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka munculah 

identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimana Strategi Komunikasi Pemasaran Online Shop 

Giyomi melalui media dalam menarik minat pembeli?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran yang digunanakan Giyomi 

dalam menarik minat pembeli. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menginginkan agar hasil penelitian 

memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan teori atau keilmuan tentang komunikasi pemasaran yang 

diterapkan dalam bisnis online shop yang akan disampaikan pada khalayak 

luas serta menjadi sebagai refrensi khususnya bagi mahasiswa atau peneliti 

yang akan melakukan penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi online shop Giyomi 

sebagai tolak ukur akan penyampaian strategi komunikasi pemasaran 

dalam menarik minat pembeli. 




