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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Inkwear Store merupakan salah satu distro clothing fashion di kota Gresik. 

Dimana distro clothing adalah sebuah tempat penjualan baju dengan desain yang 

cukup banyak dan beragam. Inkwear Store merupakan sejenis Home Industry 

yang memproduksi t-shirt, polo shirt, tas, kemeja, sepatu, jaket, aksesoris dan 

macam-macam elemen fashion lainnya. Kehadiran Inkwear Store sebagai bentuk 

upaya pelaku industri kreatif yang ingin menyampaikan karya yang telah 

diproduksi kepada masyarakat luas. Meskipun desain yang diproduksi cukup 

banyak dan beragam akan tetapi jumlah / stok dari setiap modelnya terbatas.  

Perkembangan dunia fashion terus mengalami kemajuan sehingga 

menghasilkan berbagai trendmode dan gaya. Hal ini tidak luput dari kemajuan 

teknologi dan media sehingga berbagai mode dan gaya pakaian terus mengalami 

perkembangan
1
  

Kehadiran media cetak dan elektronik telah menimbulkan sikap keseriusan 

bagi para pengusaha, dimana mereka harus memantapkan strategi promosi. 

Banyaknya pelanggan yang dimiliki oleh Inkwear Store memerlukan kegiatan 

komunikasi pemasaran yang dapat menjangkau semua pelanggan dan bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran Inkwear Store dalam kegiatan pemasaran 

produknya. Jumlah pelanggan yang cukup banyak memerlukan pengkoordinasian 

strategi komunikasi pemasaran yang tepat. Selain media cetak dan elektronik, 

media internet juga telah menjadi media yang terus berkembang fungsinya, tidak 

hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai media pemasaran dan media 

komunikasi. 

Pada saat ini Instagram adalah salah satu media sosial yang sedang ramai di 

konsumsi oleh masyarakat, fenomena lain yang menarik dari Instagram adalah 

bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka. 

                                                 
1
 Nimas Dwi Arini, “Poshboy, Fokus pada Pengembangan Merek”, diakses dari 

https://swa.co.id/swa/headline/poshboy-fokus-pada-pengembangan-merek, pada tanggal 03 
Mei 2018 pukul 18:45 
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Tujuannya adalah untuk memperoleh followers sebanyak-banyaknya, dengan 

adanya fenomena ini banyak masyarakat yang memanfaatkan Instagram untuk 

dijadikan lahan bisnis atau untuk berdagang. Dengan ramainya akun sosial media 

Instagram saat ini memberikan banyak daya tarik masyarakat sehingga banyak 

online shop yang memanfaatkan ini, akun Instagram online shop saling bersaing 

dalam menarik perhatian pada konsumen yang menggunakan akun sosial media 

Instagram. Masalah yang ditimbulkan menjadi menarik untuk diteliti, banyaknya 

online shop pada akun Instagram yang saling bersaing untuk menjadi daya tarik 

tersendiri di dunia digital dalam mencari konsumen. 

Tujuan yang hendak dicapai dari setiap perusahaan adalah memperoleh 

laba yang maksimal, peningkatan volume penjualan serta kemampuan perusahaan 

untuk dapat bertahan hidup dalam jangka panjang. Dengan adanya tujuan tersebut 

maka perusahaan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan seperti merencanakan, 

memproduksi dan menyalurkan barang/jasa yang dihasilkan kepada konsumen. 

Namun tidak demikian bagi perusahaan eceran. Bagi perusahaan eceran, salah 

satu cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan 

melakukan kegiatan pemasaran. 

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak distro yang bermunculan. 

Hal itu menjadikan sebuah persaingan semakin ketat sehingga perusahaan harus 

membuat strategi dalam memasarkan produknya agar mampu memenangkan 

persaingan. Strategi yang telah dibangun harus dikelola dengan baik agar 

perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Tren belanja busana 

ini tentu saja tidak akan bertahan lama jika tidak disertai dengan manajemen yang 

baik dan analisis daya saing terhadap industri busana yang sudah ada. Strategi 

yang tepat untuk mempertahankan model usaha seperti ini, mutlak diperlukan 

agar dapat menampung kreativitas produk pakaian yang biasanya dibuat dalam 

skala kecil dan terbatas. 

Instagram pada awal tahun 2010 hadir di dunia digital hanya menerapkan 

filter digital dengan layanan jejaring sosial, satu fitur unik yang menarik pada 

Instagram adalah memotong foto dengan membentuk menjadi persegi sehingga 

terlihat seperti hasil kamera polaroid. Hal ini membuat masyarakat pengguna 

Instagram tertarik untuk mengunggah fotonya di Instagram, setelah itu Instagram 
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mulai berkembang dan mulai banyak fitur yang menjadi daya tarik hingga 

akhirnya di tahun 2012 Instagram berhasil mencapai lebih dari 10 juta pengguna, 

dan hingga saat ini pengguna Instagram semakin meningkat mencapai 1 miliar 

penggunanya, dalam setiap tahunnya pengguna Instagram semakin meningkat dan 

banyak diminati oleh masyarakat seluruh dunia
2
 

Tingginya tingkat pengguna media sosial ini telahmembuat fenomena unik 

tentang pengguna media sosial di Indonesia. Banyak orang yang memanfaatkan 

segala jenis media sosial untuk berjualan, terlepas dari sudah adanya tempat dan 

jasa khusus untuk membuat toko online.. 

Gambar 1.1 Instagram Inkwear Store Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @inkwearindonesia diakses pada 09 September 2018 

Media sosial terus berkembang secara pesat. Instagram adalah salah satu 

sosial media yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki fitur 

yang canggih. Salah satunya akun Instagram dari @inkwearindonesia yang 

memiliki followers hingga 1.563 pengguna. Untuk menginformasikan tentang 

produk terbarunya dan menjual produknya, Inkwear menerapkan teknologi 

informasi yang berbasis internet. Selama ini Inkwear menyampaikan informasinya 

hanya mengandalkan media sosial dan tidak semua orang memiliki akun tersebut 

sehingga penyampaian informasi serta pemasarannya kurang menyebar luas. 

                                                 
2
 Fatimah Kartini Bohang, “Juni 2018, Pengguna Aktif Instagram Tembus 1 Miliar”, diakses dari 

https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-Instagram-
tembus-1-miliar, pada 05 September 2018 pukul 09:02 

https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-instagram-tembus-1-miliar
https://tekno.kompas.com/read/2018/06/21/10280037/juni-2018-pengguna-aktif-instagram-tembus-1-miliar
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Target dari penjualan Inkwear Store adalah remaja di kota Gresik yang 

berusia 15 tahun hingga 35 tahun, dimana jumlah orang yang sedang berada di 

usia tersebut adalah 420.784 jiwa. 

Gambar 1.2 Jumlah Remaja yang Berusia (15-35 tahun) di Kota Gresik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 2017 

Inkwear Store membuka bisnis di kota Gresik karena pangsa pasar yang ada 

di kota Gresik banyak, dengan harapan bisnis clothing ini akan selalu mengalami 

pertumbuhan pesat di setiap tahun-nya. Remaja sering dijadikan target berbagai 

produk industri karena karakteristik mereka yang lebih mudah dipengaruhi. Masa 

remaja merupakan periode transisi kehidupan manusia dari anak-anak menuju 

dewasa, yang didalamnya terdapat proses pencarian jati diri, hal ini menyebabkan 

seorang remaja mudah untuk ikut atau terimbas hal-hal yang terjadi disekitarmya 

(Santrock, 2003). 

Dunia perindustrian pakaian di Gresik saat ini berkembang cukup pesat. 

Banyaknya industri pakaian (distro) di Gresik menggambarkan perkembangan 

tersebut. Semakin banyak distro baru di Gresik, maka akan semakin ketat dalam 

persaingan penjualan produknya di pasar. Bermacam-macam strategi digunakan 

oleh setiap industri pakaian untuk mengenalkan dan memasarkan produknya. 

Setiap industri pakaian harus cepat dalam memanfaatkan peluang yang ada dan 

tidak dapat dipungkiri setiap persaingan pasti terdapat ancaman dari setiap 
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industri pakaian, karena setiap industri pakaian pasti punya kelemahan dalam 

memasarkan produknya.  

Perkembangan busana yang makin pesat dan siklus mode berputar silih 

berganti, mode busana yang diterima oleh masyarakat akan menjadi trend busana, 

sedangkan mode yang tidak diterima akan diabaikan begitu saja. Dengan semakin 

berkembangnya industri ritel modern memberikan peluang besar kepada industri  

pakaian. Meningkatnya jumlah penduduk suatu kota akan meningkatkan 

kebutuhan terhadap barang kebutuhan sehari-hari. Hal ini memberikan peluang 

kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian. 

Inkwear Store banyak dikenal masyarakat melalui sosial media instragram 

dengan menggunakan promosi yang unik, dengan membuat konten foto yang 

menarik sehingga banyak pengguna Instagram yang penasaran dengan produk dari 

Inkwear Store. Hampir setiap pekan, selalu ada konten promo yang menarik untuk 

promosi. Banyak pengguna Instagram yang mengunggah fotonya dengan 

menggunakan produk dari Inkwear agar fotonya di repost, hal ini menjadi 

fenomena yang menarik untuk dijadikan penelitian. 

Perkembangan teknologi dan lingkungan komunikasi yang senantiasa 

berubah membuat pemasar harus lebih jeli dalam memilah alat-alat komunikasi 

pemasaran. Inkwear Store menyadari bahwa cara dalam berkomunikasi dengan 

konsumen dalam memasarkan produknya telah berubah dengan sangat cepat. 

Pemasar yang kritis akan melakukan berbagai cara untuk menyesuaikan 

perkembangan alat komunikasi pemasaran dalam berkomunikasi dengan 

konsumennya. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti, pada penelitian ini 

terdapat dua faktor yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan komunikasi 

pemasaran terpadu Inkwear Store. Faktor pertama, lingkungan komunikasi yang 

senantiasa berubah. Seiring berkembangnya zaman pemasar lebih fokus 

menggunakan pemasaran tersegmentasi karena akan berdampak besar pada 

komunikasi pemasaran yang dijalankan. Periklanan di media massa yang dahulu 

mendominasi sekarang mulai menurun dan dikalahkan oleh elemen-elemen 

bauran komunikasi pemasaran yang lain. Untuk itu, pemasar harus fokus 

menggunakan alat komunikasi pemasaran yang lebih beranekaragam demi 
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menjangkau pasar sasaran yang semakin bervariasi. Selain itu, teknologi 

informasi yang semakin canggih mampu menghadirkan berbagai informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat melalui media televisi, radio, majalah, koran, 

internet, maupun event. Lingkungan komunikasi yang semkain berubah ini sangat 

menguntungkan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. 

Namun demikian, perubahan lingkungan komunikasi ini justru mempersulit 

efektivitas penyampaian pesan dari pemasar karena terlalu banyaknya pesan yang 

disampaikan. Hal tersebut menyebabkan komunikasi yang telah dibangun 

mengandung noise. 

Faktor kedua, yaitu media promosi yang digunakan Inkwear Store hanya 

fokus pada media sosial Instagram. Oleh karena itu, Inkwear Store harus 

mempunyai konsep yang bisa terarah kepada konsumen karena konsumen 

merupakan kunci dari keberhasilan penjualan dalam pemasaran. 

Inkwear Store menjadi salah satu distro baru yang hadir ditengah-tengah 

masyarakat sebagi pasar. Inkwear Store sendiri berdiri pada tahun 2014 dan 

terletak di pusat kota Gresik tepatnya di Jl. Kh. Hasyim Asy’ari, no. 30, Gresik 

61116. Inkwear Store tergolong masih baru namun mampu bersaing dan 

berkembang dengan distro yang lebih dahulu berdiri seperti halnya Ararkula, 

WaterSeven.co, Doctor Clothing. Hal tersebut tak lepas dari strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Inkwear Store dalam menjalankan bisnisnya, untuk 

mengatasi persaingan yang semakin kompetitif, 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Komunikasi Pemasaran Melalui Sosial 

Media Instagram (Studi Kasus Pada Inkwear Store Di Gresik)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pemaparan permalahan di atas, maka penulis akan merumuskan 

masalahnya sebagai berikut: Bagaimana komunikasi pemasaran melalui media 

sosial Instagram pada Inkwear Store 
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1.3 Tujuan 

      Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui 

komunikasi pemasaran melalui media sosial Instagram yang dilakukan Inkwear 

Store. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Bagi Penulis 

- Memperoleh pengetahuan serta penerapan ilmu-ilmu yang 

diperolehnya selama perkuliahan terutama pada bidang manajemen 

pemasaran, khususnya mengenai studi periklanan pemasaran. 

1.4.2. Bagi Mahasiswa 

- Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi pada 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Bagi Perusahaan 

- Menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas komunikasi pemasaran. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Inkwear Store Gresik. 

2. Penelitian ini tidak mencantumkan secara detail data-data 

dikarenakan kerahasiaan perusahaan khususnya laporan keuangan 

dan biaya, hanya penyampaian omzet perbulan.. 
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~halaman ini sengaja dikosongkan~ 

 

 


