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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Internet memiliki manfaat dan fasilitas yang diminati oleh banyak individu 

dari berbagai belahan dunia terutama di Indonesia. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari dari Marketeers Magazine, studi yang dilakukan ComScore 

menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terbilang aktif dalam hal mengakses 

jejaring sosial dengan indeks mencapai 87%, 20% lebih tinggi dibandingkan 

indeks Asia Pasifik yang menembus 67%. Bahkan Indonesia disebut-sebut 

sebagai pusat aktivitas blogging terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan waktu 

kunjungan 32,9 menit per pengunjung (Darussalam 2013).  

Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pengguna 

Internet di Indonesia telah mencapai 71,19 juta orang hingga akhir tahun 2013 dan 

diperkirakan akan melebihi 100 juta jiwa pada tahun 2015. BPS dan APJII 

mengemukakan lima pola tertinggi dalam penggunaan Internet sepanjang tahun 

2013 yaitu mengirim atau menerima email (95,75%), mencari informasi berita 

(78,49%), mencari informasi barang atau jasa (77,81%), mencari informasi 

lembaga pemerintahan (65,07%), dan menyediakan pelayanan bagi pelanggan dan 

sosial media (61,23%). Sedangkan aktivitas pembelian barang dan jasa berada di 

urutan ke-8 dengan persentase hanya sebesar 45,07% (Hutajulu 2014). 
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Fakta tersebut tidak mengindikasikan bahwa melakukan bisnis secara online 

(e-commerce) merupakan peluang yang buruk, bahkan Daniel Tumiwa, Ketua 

Umum iDEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) menyatakan pendapatnya dalam 

Marketeers Magazine bahwa masih minimnya pangsa pasar belanja e-commerce 

di Indonesia merupakan hal yang wajar karena ketika masyarakat berkunjung ke 

pusat perbelanjaan (tangible) tidak semuanya melakukan transaksi (Hutajulu 

2014). Hal ini didukung oleh semakin maraknya UKM (Usaha Kecil dan 

Menengah) di Indonesia, dimana dari 55 juta UKM (55% UKM masih terpusat di 

Jabodetabek), sudah ada 75.000 perusahaan yang telah memanfaatkan Internet 

dalam mengelola bisnisnya. Memang dibandingkan jumlah total keseluruhan, 

75.000 masih tergolong angka yang kecil namun tingkat transaksi online dalam e-

commerce cenderung meningkat dengan jumlah 4,6 juta pelaku dimana 40% dari 

mereka menggunakan mobile devices. Sebagai tambahan, pada tingkat ASEAN, 

peluang UKM di Indonesia telah mencapai US$ 2,5 milyar pada tahun 2013, 12% 

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Kurniawan 2014).  

Rupanya dibalik maraknya peluang UKM di Indonesia, ternyata dominasi 

perempuan baik di sektor tersebut maupun dunia kerja berbanding lurus. Grant 

Thornton International Business Report (IBR) dalam riset terbarunya mengatakan 

bahwa 41% peran manajemen senior di Indonesia dipegang oleh kaum perempuan 

pada tahun 2014 ini. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di 

dunia yang kaum perempuannya memiliki dominasi kuat dimana negara pertama 

diduduki oleh Rusia dengan persentase sebesar 43%. Sebagai tambahan, hasil 

riset 2013 oleh Study of Acces to Trade and Growth of Women’s SMEs in APEC 
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Developing Economies menyatakan bahwa perempuan Indonesia memiliki 

keunggulan dibandingkan kaum laki-laki dalam hal menjalin relasi (Bachdar 

2014).  

Peningkatan dominasi wanita tidak hanya terjadi di Indonesia, menurut data 

yang dilansir dari majalah MarkBiz, riset dari tahun ke tahun menempatkan kaum 

wanita sebagai pengendali (influencer) sekitar 70% dari pengeluaran konsumen 

secara global, sehingga Forbes menyimpulkan tahun 2014 sebagai ’A Break Out 

Year for Women’. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Asia Foundation 

mencatat bahwa wanita rupanya lebih banyak mengakses Internet daripada laki-

laki yaitu dengan perbandingan 74% dan 60%. Interaksi kaum wanita di Internet 

berkisar seputar pembahasan produk-produk yang mereka gunakan, serta berbagi 

pengalaman dan merekomendasikan produk atau jasa yang mereka yakini baik 

kualitasnya (Waluyo 2014).  

Selain kaum wanita, generasi muda (youth) dan netizen juga disebut-sebut 

sebagai kelompok yang kian mendominasi di era digital ini. Argumentasi ini 

didukung oleh riset tahunan yang dilakukan oleh Marketers Magazine dimana di 

tahun 2014 ini kaum wanita, youth, dan netizen merupakan objek penelitiannya. 

Riset tahunan ini memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda di setiap 

bulannya namun tetap dengan objek yang sama. Menurut Marketers Magazine 

(2014) netizen dapat didefinisikan demikian:  

 

Netizen is loosely defined as people who access internet daily with a minimum duration of 3 
hours. Distinguished either by their age or ability to adapt digital technology, netizen can be 
further divided into two: digital immigrant and digital native. Digital immigrant are those who 
employ digital technology mostly only for works or study, usually dominated by people who were 
born before the hype of internet. On the contrary, digital native can be described as people who 
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have ’second life’ on the web. They usually consist of generation who have born after adoption of 
the internet an digital technology, such as generation Y. 

 

 

 

 Grafik 1.1 Most Frequently Accessed Media in Last Six Months 
Sumber: Marketers Magazine 2014 

 

Pernyataan dari hasil-hasil riset tersebut mengindikasikan bahwa di era 

modern ini kaum wanita, youth dan netizen merupakan segmen pasar yang 

memiliki peluang yang terbilang tinggi. Sehingga tidak mengherankan bahwa dari 

tahun ke tahun (terutama semenjak tahun 2010) semakin banyak pebisnis yang 

kian gencar menjadikan kelompok tersebut, terutama wanita sebagai target market 

mereka (Waluyo 2014). Lebih lanjut, hasil riset mengenai pemakaian internet 

yang cukup tinggi mendorong pebisnis menggunakan layanan berbasis online (e-

commerce) dalam salah satu strategi marketing mereka. 

Melejitnya e-commerce di Indonesia sejalan dengan riset yang dilakukan 

oleh Visa, dimana menurut hasil riset tersebut, masyarakat Indonesia semakin 

mengandalkan belanja online sebagai pilihan cerdas karena selain masalah 
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kenyamanan, belanja online juga dirasa memudahkan mereka untuk menghemat 

uang dan waktu. Lebih dari setengah atau 60% responden berbelanja online agar 

memperoleh diskon dan tawaran promosi, 49% melihat bahwa belanja online 

menawarkan harga yang lebih murah, 39% responden mengatakan bahwa mereka 

lebih banyak memperoleh informasi dan kemungkinan perbandingan antar brand, 

dan 42% responden mengatakan lebih nyaman berbelanja karena kemudahan dan 

tidak adanya keterpaksaan untuk membeli (Perdana 2014). 

Menurut data yang dipaparkan oleh hasil riset Google Indonesia, produk 

yang paling dicari konsumen online Indonesia adalah produk fashion seperti 

pakaian. Hasil dari survei tersebut mencatat dua dari lima orang pembelanja 

online mau belanja produk-produk fashion. Rudy Ramawy selaku Country 

Manager Google Indonesia menambahkan, rata-rata responden menjawab 

menghabiskan uang sebesar 600.000 rupiah untuk membeli produk fesyen secara 

online (Perdana 2014). Sebagai contoh, Cinta Laura Kiehl, seorang akrtis 

Indonesia yang juga adalah brand ambassador e-commerce Elevania memberi 

pernyataan dalam Marketeers Magazine (2014) bahwa ia senang berbelanja secara 

online dan bahkan hampir 40% gaun yang ada di lemarinya merupakan hasil 

belanja online. 

Berbasis pada data-data yang Peneliti lansir dari berbagai sumber, Peneliti 

menarik kesimpulan bahwa belanja dan melakukan bisnis secara online dimana 

sebagian besar segmentasi pasar terpusat pada tiga kelompok yaitu youth, women, 

dan netizen, merupakan fenomena sosial yang sedang hangat di era digital ini. Hal 

yang menarik adalah ada kemungkinan bahwa ketiga identitas atau kriteria 
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tersebut (women, youth, dan netizen) terdapat dalam diri seorang pemilik usaha. 

Sebagai contoh, seorang wanita karier muda yang merupakan brand owner dari 

Cloth Inc (sebuah brand berbasis online yang bergerak di industri fashion) 

bernama Julian Tanoto, dirasa memenuhi ketiga kriteria tersebut. Julian saat ini 

aktif sebagai blogger di akun blognya yang dinamakan ’Journal-J’ dengan 

followers sebanyak 654 orang (Tanoto 2014). Hal tersebut mendukung data dan 

argumentasi Peneliti sebelumnya bahwa selain merupakan seorang wanita berusia 

muda yang aktif sebagai netizen (blogging), dia juga memiliki karier di bidang 

bisnis fashion wanita (industri dengan peminat tertinggi saat ini) dengan 

menggunakan e-commerce sebagai media berjualan. 

Cloth Inc merupakan brand resmi pertamanya setelah sebelumnya ia 

mencoba berjualan melalui salah satu media sosial, yakni facebook (saat itu 

bisnisnya belum dinamai Cloth Inc). Cloth Inc adalah brand lokal yang bergerak 

di industri pakaian, menargetkan perempuan usia 16-30 tahun dengan status sosial 

menengah ke atas dan menggunakan layanan berbasis online (e-commerce) 

sebagai media utama dalam berjualan. Media yang digunakan beragam 

diantaranya adalah facebook, instagram, twitter, dan website dimana website 

merupakan medium utamanya (Tanoto 2014).  

Menurut riset yang dilakukan oleh MarkPlus Insight dan MarkPlus 

Consulting (2013) kepada 700 responden kelas menengah (dengan total 

pengeluaran sebesar 600.000 rupiah hingga 5.500.000 rupiah per bulan) berusia 

20-59 tahun di 6 kota besar di Indonesia, daya beli (buying power) mereka saat ini 

terutama secara eceran (salah satunya adalah produk fashion) sedang meningkat. 
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Sehingga Peneliti menarik kesimpulan bahwa target market yang disasar oleh 

Cloth Inc bersifat tepat dan potensial. 

Meningkatnya kegiatan pembelian dan penjualan produk atau jasa secara 

online, terutama dalam bidang fesyen yang semakin meningkat meingindikasikan 

bahwa persaingan bisnis semakin ketat. Produk atau jasa yang dilabeli dengan 

nama brand tertentu semakin melimpah di masyarakat. Brand itu sendiri menurut 

American Marketing Association (Keller 2008, 2) adalah: 

 

Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 
to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them 
from those of competition. 
 

 

Sebagai tambahan, kemajuan teknologi meningkatkan kemungkinan 

seseorang melakukan bisnis tanpa memiliki toko fisik (e-commerce) dengan biaya 

yang minim dan hanya bermodalkan device yang memiliki koneksi Internet. 

Realita tersebut membuat pebisnis sadar bahwa untuk memenangkan pasar 

dibutuhkan strategi yang lebih cerdas, efisien, dan efektif karena only they who 

serve best survive.  

Persaingan tersebut diperketat dengan meningkatnya pebisnis muda wanita 

yang juga aktif sebagai netizen memutuskan berbisinis secara online atau yang 

sering disebut sebagai online shop. Bahkan sebuah majalah nasional Indonesia, 

GoGirl! (2014) sampai menyediakan satu rubrik tersendiri sebagai wadah beriklan 

bisnis online tersebut. Rubrik tersebut dinamakan Curated Online Market dimana 

kurang lebih 9 online shop (8 diantaranya berjualan pakaian) beriklan setiap 

bulannya, belum lagi ditambah mereka (online shop) yang memilih beriklan 

dengan menggunakan 1 halaman penuh. Tambahan lain, fakta bahwa Julian 
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Tanoto bukan satu-satunya individu yang memenuhi ketiga kriteria yang Peneliti 

paparkan sebelumnya (women, youth dan netizen) dan juga bahwa brand miliknya 

bergerak di industri dengan peminat tertinggi dalam dunia belanja online 

memperketat persaingan Cloth Inc dengan brand lainnya.  

Tingkat persaingan dalam bisnis terkait memang tidak dapat dihindari, 

namun ada beberapa pencapaian dan fakta mengenai Julian Tanoto, baik sebagai 

pribadi (blogger) maupun owner Cloth Inc yang menurut Peneliti menarik dan 

layak untuk diteliti. Menurut Brian Buss dan Doug Bania dalam dalam World 

Trademark Review (2014), reputasi seorang pemilik bisnis memperngaruhi 

pandangan dan tindakan konsumen bahkan supplier terhadap bisnis tersebut. 

Masih mengacu pada hal yang sama, survei yang dilakukan oleh Weber 

Shandwick dan KRC Research (2011) mencatat bahwa 49% reputasi sebuah 

perusahaan dipengaruhi oleh reputasi dari CEO perusahaan tersebut. Berbasis 

pada hal tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan brand tidak terlepas 

dari owner/CEO brand tersebut.  

Sebagai pemilik yang sekaligus menjabat sebagai presiden brand Cloth Inc, 

Julian memiliki pencapaian-pencapaian yang menarik. Pertama, Julian telah 

muncul di berbagai media nasional Indonesia seperti JakartaPost.com, Girlfriend 

Magazine, Speak! Magazine, Teen Vogue Click, Moderepublic.com dan bahkan 

sempat diundang sebagai pembicara mengenai bagaimana dia memulai clothing 

line miliknya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di sebuah event bernama 

Biztech (sebuah acara yang diprakarsai oleh Universitas Indonesia dan Prasteya 

Mulia Business School). Kedua, Cloth Inc tidak hanya mampu bertahan selama 
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dua tahun dan tetapi juga mampu melebarkan pangsa pasarnya hingga ke 

Bandung dan Yogyakarta. Tambahan lainnya, rupanya Cloth Inc memiliki wom 

yang positif baik di kalangan konsumennya, hal ini ditandai dengan peningkatan 

demand yang melebihi supply dan jumlah konsumen yang terus meningkat 

(Tanoto 2014).  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Peluang bisnis dengan menggunakan layanan berbasis online (e-commerce) 

dalam masyarakat memang dinyatakan meningkat, namun bukan berarti hal 

tersebut tidak disertai dengan kekhawatiran. Menurut survei yang dilakukan oleh 

Visa sekitar 67% responden mengatakan khawatir menerima barang rusak ketika 

berbelanja secara online dan 54% khawatir barang yang mereka telah pesan dan 

bayar tidak sampai (Perdana 2014). Survei yang dilakukan oleh Visa 

mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, berbisnis dengan menggunakan 

layanan berbasis online membutuhkan tingkat trustworthy yang lebih tinggi. 

Selain itu, menurut Shimp dalam bukunya yang berjudul Advertising and 

Promotion: An Integrated Marketing Communication (2010), membangun sebuah 

brand bukanlah hal yang sederhana. Sebuah brand image yang baik di mata 

masyarakat tidak terbangun dengan sendirinya, tetapi membutuhkan strategi 

komunikasi pemasaran yang tepat dan berkelanjutan karena tidak semua 

marketing tools cocok dengan taget market yang disasar perusahaan. Sehingga, 

berbasis pada hal tersebut, strategi branding yang digunakan perusahaan tentunya 

akan berbeda.  
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Dalam kasus ini, untuk membangun dan meningkatkan brand awareness-

nya, Cloth Inc menggunakan strategi dasar yakni memformulasikan nama brand-

nya sedemikian rupa agar menciptakan asosiasi terntentu di benak konsumen. 

Filosofi dibalik nama Cloth Inc terinspirasi dari kata clothing line yang secara 

harafiah berarti ’pakaian’ itu sendiri. Cloth Inc apabila dieja secara cepat 

menyerupai kata ’clothing’, dengah harapan every time people think about 

clothing, they will associate it with Cloth Inc. Kemudian, untuk membangun dan 

meningkatkan brand image-nya, Cloth Inc mengkomunikasikan pesan secara 

konsisten melalui performa produknya dan menggunakan model kaukasia untuk 

menciptakan international image di mata konsumennya. 

Berbasiskan data dan fakta tersebut, Peneliti tertarik mengulas strategi 

Julian dalam membangun brand pribadi miliknya hingga mampu bersaing dengan 

online shop lainnya dalam membangun trustworthy di mata konsumen. Selain itu, 

Peneliti ingin mengetahui apakah strategi formulasi nama untuk meningkatkan 

brand awareness dan penggunaan model kaukasia mampu membangun brand 

image yang positif; sehingga apabila kedua strategi tersebut berhasil brand equity 

akan tercapai? 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan 

diteliti, antara lain: 

1. Bagaimana strategi Cloth Inc dalam membangun brand awareness; 

khususnya melalui formulasi nama? 
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2. Bagaimana tingkat brand awareness yang terbentuk di benak 

konsumennya? 

3. Bagaimana strategi Cloth Inc dalam membangun brand image; 

khususnya melalui penggunaan model kaukasia? 

4. Bagaimana tingkat brand image yang terbentuk di benak 

konsumennya? 

5. Bagaimana tingkat brand equity Cloth Inc yang terbentuk di benak 

konsumennya? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan strategi Cloth Inc dalam membangun brand 

awareness; khususnya melalui formulasi nama. 

2. Menjelaskan tingkat brand awareness yang terbentuk di benak 

konsumennya. 

3. Menjelaskan strategi Cloth Inc dalam membangun brand image; 

khususnya melalui penggunaan model kaukasia. 

4. Menjelaskan tingkat brand image yang terbentuk di benak 

konsumennya. 

5. Menjelaskan tingkat brand equity Cloth Inc yang terbentuk di 

benak konsumennya. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Akademis 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi sumbangsih secara akademis 

dalam bidang ilmu komunikasi terutama pada konstentrasi Integrated Maketing 

Communication. Lebih spesifik lagi, Peneliti berharap pembaca dapat lebih 

memahami proses branding dalam membangun brand equity di benak konsumen 

yang dalam prosesnya tidak terlepas dari bidang marketing (pemasaran) dan 

merupakan sebuah proses yang kohesif. Dalam kasus ini, strategi branding Cloth 

Inc dimulai dari strateginya dalam memformulasikan nama brand, membangun 

brand image yang positif dengan penggunaan model kaukasia, dan kemudian 

mempertahankannya dengan mengkomunikasikan keseluruhan atribut secara 

konsisten. 

Kegunaan Praktis 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga informasi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pokok permasalahan penelitian, 

khususnya kepada pemilik brand Cloth Inc yang merupakan objek penelitian. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan insight kepada 

pebisnis lainnya dalam menyusun strategi yang dibutuhkan untuk menciptakan 

sebuah brand yang memiliki brand equity di benak konsumennya, khususnya bagi 

mereka yang berjualan secara online (e-commerce). 

Kegunaan Sosial 

 Peneliti berharap melalui penelitian ini masyarakat secara luas dapat 

diedukasi mengenai pentingnya menyusun strategi sebuah brand (baik produk 
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atau jasa) supaya memiliki nilai lebih (brand equity) di mata konsumenya. 

Pemahaman tidak tertutup hanya kepada pebisnis saja tetapi juga pada konsumen 

dalam mempertimbangkan keputusan pemilihan brand tertentu. Pengertian 

mengenai pokok yang bersangkutan merupakan hal yang krusial di era digital ini, 

dimana layanan berbasis online semakin meningkat. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan adalah suatu pola dalam menyusun karya ilmiah 

untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi bab. Sistematika 

penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi 

dari penelitian ini, berikut adalah rinciannya: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  OBJEK PENELITIAN 

Bab ini mengulas dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang 

diteliti yakni Cloth Inc, Julian Tanoto sebagai pemilik Cloth Inc 

dan kompetitor Cloth Inc. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan konsep dan model yang dapat digunakan oleh 

Peneliti dalam mendukung dan memberikan masukan mengenai 

topik yang bersangkutan; seperti pengertian komunikasi, 
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marketing, internet dan interactive/internet marketing, integrated 

marketing communication, brand, brand equity, customer-based 

brand equity, dan building customer-based brand equity. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode yang akan digunakan 

dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian, metode penelitian, 

metode pengumpulan data, pengolahan data, unit analisis dan unit 

observasi, populasi penelitian dan metode sampling, keabsahan 

data, dan rencana analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dari pengolahan data serta 

pembahasan secara mendalam dengan tujuan menemukan kerangka 

pemahaman dan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil analisis dan 

pembahasan. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti juga 

mencantumkan tidak hanya kekurangan dan keterbatasan penelitian 

tetapi juga saran dan masukan yang diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam bidang akademis, praktis, juga sosial. 

	  




