
BAB II  

OBJEK PENELITIAN 

2.1 Ruang Lingkup Pembahasan  

 Penelitian ini akan menganalisa mengenai hubungan antara komunikasi 

pemasaran yakni media sosial sebagai media promosi Zalora Indonesia mampu 

mempengaruhi sikap konsumen wanita usia 20 tahun sampai 30 tahun.  

2.1.1 Profil Zalora Indonesia  

  

  

 

 

Gambar 2.1 Logo Profil Zalora Indonesia 

Zalora Indonesia merupakan salah satu situs web belanja yang ada di 

Indonesia. Zalora Indonesia adalah salah satu e-commerce yang bergerak di bidang 

fashion. Fashion tersebut meliputi aksesoris, pakaian, tas, sepatu yang berasal dari 

berbagai merek baik dalam negeri maupun luar negeri. Zalora Indonesia pertama 

kali dibuka di Indonesia pada tahun 2012 oleh Chaterine Sutjahyo. Zalora Indonesia 

ini merupakan bagian dari Zalora Group di Asia yang terdiri dari Zalora Singapura, 

Zalora Malaysia, Zalora Vietnam, Zalora Taiwan, Zalora Thailand, dan Zalora 

Filipina.  



 Zalora sendiri merupakan anak perusahaan dari situs belanja Zalando yang 

berasal dari proyek Rocket Internet. Rocket Internet adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang teknologi informatika (IT) dan kreativitas yang biasanya 

membiayai berbagai proyek start-up di dunia yang memiliki probabilitas untuk 

menjadi situs web yang menguntungkan. Untuk di Indonesia, Zalora Indonesia 

sendiri berada di bawah pengelolaan PT Fashion Eservices Indonesia.  

Visi dan misi dari Zalora Indonesia sendiri adalah:  

VISI 
Menjadi Portal Media Diskusi Jual Beli Online Shop Terbesar dan Terpercaya di 

Indonesia 

MISI 

 Menjadi media perantara perdagangan online yang terbaik di Indonesia 

 Menjadi media dan alternatif sumber penghasilan 

 Menghadirkan fiture-fiture yang memuaskan pelanggan 

 Ikut berpartisipasi melahirkan pengusaha online yang tangguh dan 

berbobot 

 Memasyaratkan dunia online Indonesia 

Bagan 2.1 Visi – Misi Zalora Indonesia 

 Zalora Indonesia memiliki banyak varian produk dibandingkan dengan e-

commerce lainnya. Dengan fitur pembelanjaan seperti COD mampu meningkatkan 

rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan e-commerce. Zalora 

Indoensia juga membuka fitur pengembalian barang jika barang yang dipesan tidak 

sesuai dengan yang dipesan sesuai dengan ketentuan tertentu. Proses pengembalian 

memakan waktu sampai 30 hari. Fitur ini menjadi salah satu keunikan dari Zalora 

Indonesia.  



 

 

 

Gambar 2.2 Fitur Pengembalian & Penukaran Produk 

Fitur ini memudahkan pengguna untuk menukar barang apabila barang tidak sesuai 

dengan yang diinginkan dalam kurun waktu 3 hari. Caranya adalag dengan log in 

melalui aplikasi Zalora dan klik ‘Exchange & Return’.  

Untuk promosi sendiri, Zalora Indonesia menggunakan banyak media sosial 

untuk dapat berinteraksi langsung dengan konsumen. Media sosial yang digunakan 

Zalora Indonesia adalah Facebook (Zalora Indonesia), Twitter (@zaloraid) dan 

Instagram (zaloraid). 

 



 

2.1.2 Perilaku Konsumen  

Menurut Etta dan Sopian (2013: 215), komunikasi pemasaran dirancang 

untuk membuat konsumen peduli, bahkan tertarik dengan produk perusahaan, 

memunculkan komitmen atau loyalitas konsumen, menciptakan sikap yang positif 

terhadap produk, memberikan makna simbolik produk, atau memberikan solusi 

bagi permasalahan yang dihadapi konsumen.  

Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu diperhatikan hal-

hal berikut:  

1. Sumber pesan/pengambil inisiatif  

Sumber atau inisiator/sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target 

penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, 

pengalaman dan sebagainya. Inisiator harus bisa menyesuaikan cara.gaya dan 

bahasa yang digunakan dengan karakteristik si penerima pesan.  

2. Kredibilitas  

Kredibilitas adalah dimana sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. 

Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan.  

a. Kredibilitas sumber informal: informasi yang diperoleh dari sumber 

informal, seperti teman, keluarga, rekan kerja, tetangga dan sebagainya, yang 

memiliki kedekatan hubungan akan lebih dipercaya konsumen sebagai penerima 

informasi.  



b. Kredibiltas penyampaian pesan: penyampai pesan harus mempunyai 

kredibilitas yang tinggi 

Menurut Schifman dan Kanik (2010:23), perilaku yang ditunjukkan 

konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan 

penggantian produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen.  Perilaku konsumen dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan 

seiring dengan perubahan zaman.  

2.1.3 Perkembangan E-commerce di Indonesia 

  E-commerce adalah salah satu bentuk istilah untuk perdagangan masa kini 

yang dilakukan dengan basis internet. Berkembanganya e-commerce di Indonesia 

tentu saja tidak lepas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1996, 

dengan adanya Dyviacom Intrabumi atau D-net sebagai salah satu situs perintis 

transaksi onlie. Indonesia sendiri juga telah lama berkolaborasi dengan lembaga-

lembaga yang membutuhkan e-commerce seperti PT Telkom Indonesia dan Bank 

International Indonesia.  

 Kehadiran e-commerce di Indonesia, tentu saja membawa keberuntungan untuk 

berbagai pihak yang merupakan konsumen dan produsen. E-commerce mampu 

membuat produsen-produsen ekonomi mampu melakukan perdagangan secara 

global dan mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan yang memiliki 

keterbatasan dalam hal konsumen, tempat, dan biaya promosi yag tinggi. 

 Indonesia juga diprekdisikan akan menjadi negara dengan kekuatan e-

commerce terbesar di Indonesia bersamaan dengan kekuatan pertumbuhan ekonomi 



dan kekuatan IPTEK. Pemerintah pun terus mengusahakan dan mengembangkan 

bisnis digital sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian melalui road map bisnis e-commerce. 

 Pertumbuhan e-commerce meningkat sejalan dengan peningkatan pengguna 

internet dan kepercayaan masyarakat akan bertransaksi elektronik. Industri 

perdagangan elektronik atau e-commerce yang terus tumbuh dan berkembang di 

seluruh dunia, diyakini telah menjadi pertumbuhan signifikan dari pertumbuhan 

ekonomi global. Menurut riset dan Penelitian AT Kearny, pada tahun 2015 e-

commerce mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 18% 

dibandingkan tahun 2014.  

2.1.4 Daya Beli Masyarakat terhadap Produk Fashion 

 Mode atau yang biasa disebut dengan fashion telah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat dewasa ini. Fashion yang berasal dari bahasa latin yang 

berarti “melakukan” dan dalam bahasa Inggris berarti “gaya berpakaian” diartikan 

sebagai salah satu budaya. Pakaian tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sejarah 

kehidupan dan budaya manusia. Fashion mengalami perubahan dari masa ke masa 

dan telah secara tidak langsung membentuk budaya manusia sebagai sesuatu yang 

sudah mengakar.  

 Perkembangan dunia fashion di Indonesia terus berkembang akhir-akhir ini 

seiring dengan beberapa sektor ritel yang berkembangs secara cepat. Majunya 

teknologi dan informasi membuat warga Indonesia semakin paham dengan trend 

mode yanga ada di dunia.  



 Fashion adalah salah satu instrumen seseorang dalam mengekspresikan 

identitasnya (Gregory Stone, 1962). Motif pembelian produk fashion di antaranya 

adalah: keinginan untuk terlihat trendi (fashionable), ingin terlihat menarik 

(impressive), menarik seseorang (impress others), sebagai bentuk simbol 

penerimaan oleh kelompok sosial (be accepted by friends) dan sekedar kebutuhan 

psikologis (an emotional need). Zalora Indonesia sebagai salah satu e-commerce 

yang berbasis fashion telah menjadi salah satu dari pilihan berbelanja masyarakat 

terutama kaum wanita.  

 Pesatnya perkembangan industri mode tanah air membuat fashion semakin 

banyak dilirik sebagai lahan bisnis. Kemampuan daya beli konsumen fashion di 

Indonesia sangat tinggi. Khususnya bagi warga perkotaan, fashion kini telah 

menjadi prioritas dan hal ini pula yang menyebabkan pasar fashion Indonesia 

semakin strategis. 

 Di Indonesia, fashion bukanlah hal yang baru dalam budaya masyarakat dan 

fashion menjadi salah satu pasar besar di Indonesia. Pebisnis atau designer luar 

negeri melihat adanya potensi yang besar dalam pasar fashion Indonesia sehingga 

banyak perusahaan dengan brand ternama akhirnya membuka tokonya di 

Indonesia.  

 Dengan munculnya berbagai e-commerce yang berbasis fashion memudahkan 

kaum wanita untuk memperoleh banyak pilihan terkait dengan mode. Tingginya 

penawaran yang ada ini mampu mendorong meningkatnya daya beli masyarakat 

terhadap produk industri fashion. Hal ini yang dapat digunakan oleh pihak produsen 

sebagai kesempatan untuk terus melakukan akselerasi dan ekspansi pasar.  




