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PT. Kushendy Asribusana (PT. KA) merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang industri garmen. PT. KA memproduksi dan memasarkan produk 
pakaian dengan memegang lisensi merek Lee Cooper. PT. KA memasarkan 
produknya di Indonesia dengan membuka gerai-gerai berupa butik dan outlet yang 
tersebar di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. 

Dalam rangka meningkatkan penjualannya untuk mendapatkan keuntungan 
serta mengembangkan perusahaan maka PT. KA melakukan strategi pemasaran. 
Bauran promosi dilakukan melalui Divisi PerikIanan dan Komunikasi bertujuan 
untuk memperkenalkan dan memposisikan produknya pada masyarakat agar dapat 
meningkatkan pangsa pasar dan penjualannya. Iklan Lee Cooper telah dipasang 
pada berbagai media terutama berhubungan dengan gaya hidup seperti mode, 
musik, dan olahraga. Pemasangan iklan membutuhkan dana yang tidak sedikit 
dari perusahaan sehingga hams dilakukan evaluasi untuk mengukur efektifitas 
dari iklan tersebut. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah (1) jenis media apakah 
yang diminati konsumen; (2) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi konsumen 
dalam membeli produk busana Lee Cooper; (3) bagaimana preferensi konsumen 
terhadap Lee Cooper; dan (4) bagaimana efektifitas periklanan yang dilakukan 
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk busana merek Lee Cooper; 
(2) mengetahui sikap konsumen terhadap produk Lee Cooper; (3) mengevaluasi 
efektifitas periklanan melalui pengetahuan konsumen mengenai iklan Lee Cooper; 
dan (4) merekomendasikan strategi promosi kepada PT. KA berdasarkan 
ureferensi konsumen dan brand awareness konsumen terhadau merek Lee 
Cooper. Penelitian ini me~pakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan suwei. 
Kerangka pemikiran konseptual penelitian ditampilkan pada Gambar 1. 

Gambaran umum responden didapatkan bahwa kelompok terbesar 
responden memiliki kriteria sebagai berikut : berusia 21-25 tahun (37%), wanita 
(64%), tingkat pendidikan saqana (Sl) (40%), pekejaan sebagai 
pelajar/mahasiswa (36%), belum menikah (68%), berstatus sebagai anak dalam 
rumah tangga (61%), berpenghasilan per bulan kurang dari Rp 1.000.000,- (43%), 
pengeluaran per bulan Rp 500.000,- - Rp 1.000.000,- (41%), dan bertempat 
tinggal kompleks (53%). Perilaku umum konsumen didapatkan hasil sebagai 
berikut : anggota keluarga yang paling sering melakukan pembelian adalah d i i  
sendii (54%); pengaruh terbesar dalam pembelian pakaian adalah d i i  sendii 
(43%); waktu berbelanja tidak tentu (78%); pembelian pakaian terakhir bulan Mei 
(52%), jumlah pembelian pakaian terakhir kurang dari Rp 500.000,- (58%); 
pengeluaran per tahun untuk pakaian tidak tentu (53%); jenis media yang paling 
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diperhatikan adalah televisi (71%); dan jenis promosi penjualan yang paling 
diketahui responden adalah potongan hargaldiskon (60.98%). 

Preferensi dan brmd awareness konsumen terhadap produk Lee Cooper 
didapat melalui analisis prioritas pemilihan konsumen terhadap produk Lee 
Cooper dan analisis multi atribut Fishbein. Faktor yang menentukan dan 
mempengaruhi konsumen dalam melakukan pemilihan terhadap produk Lee 
Cooper adalah model sebagai prioritas pertama dan kualitas sebagai prioritas 
kedua. Hasil analisis multi atribut Fishbein menunjukkan bahwa atribut yang 
paling dipercaya oleh konsumen terhadap produk Lee Cooper adalah kualitas 
(+1.5) dan model (+1.44). Sikap konsumen terhadap produk Lee Cooper menurut 
multi atribut Fishbein adalah baik (+10.67). 

Efektifitas iklan berdasarkan pembeliadpemilikan Lee Cooper dan 
pengetahuan tentang iklan Lee Cooper menunjukkan tidak adanya hubungan yang 
signifikan antara pembeliadpemilikan Lee Cooper dengan pengetahuan tentang 
iklan walaupun 72.29% pembeli/pemilik Lee Cooper mengetahui iklan Lee 
Cooper. Efektifitas iklan berdasarkan dampak komunikasi menunjukkan bahwa 
iMan telah sampai pada tahap diperhatikan dengan persentase 65.4% yang 
menunjukkan bahwa iklan diperhatikan oleh konsumen tetapi tidak dapat diingat 
dengan baik tanpa bantuan orang lain atau faktor pengingat lain. Efektifitas iklan 
berdasarkan frekuensi pemasangan iklan menunjukkan bahwa majalah 
Kosmopolitan, tabloid Newsmusik, majalah Dewi, televisi, dan majalah Popular 
merupakan media iklan Lee Cooper pemberi kontribusi yang besar sebagai 
sumber informasi mengenai produk Lee Cooper. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat direkomendasikan kepada 
perusahaan strategi pemasaran yang meliputi strategi promosi, strategi 
pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Strategi promosi 
dilakukan agar iklan dapat menjadi lebih efektif dengan mengembangkan 
penggunaan media televisi dan pembuatan iklan yang sesuai dengan kondisi 
lingkungan tempat pemasangan iklan dan menonjolkan keunggulan produk, yaitu 
model dan kualitas Lee Cooper. Strategi pengembangan pasar bertujuan untuk 
memperluas pangsa pasar perusahaan dengan melakukan pengembangan pasar 
secara horisontal dan vertikal, sedangkan strategi pengembangan produk bertujuan 
untuk mendiversifikasi produk agar sesuai dengan perkembangan mode dan 
memenuhi kebutuhan konsumen akan aksesori yang berkaitan dengan produk 
primernya. 
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