
I .  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produk mempakan hasil kegiatan produksi pemsahaan hams dipasarkan, 

sehingga diperlukan strategi pemasaran yang baik agar produk tersebut dapat 

terjual di pasar. Menumt Kartajaya (1999) pemasaran tidak hanya departemen 

pemasaran atau pemahaman pemasaran yang menekankan pada hngsi dari 

pemasaran, tetapi lebih berhubungan dengan strategi pemsahaan. Pemsahaan pada 

era globalisasi ini hams mengembangkan strategi pemsahaan yang sesuai agar 

dapat mengantisipasi perkembangan lingkungannya dengan memperhatikan 

berbagai faktor dalam memasarkan produknya. 

Persaingan menjadi semakin ketat di dalam bisnis garmen sebagai akibat 

timbulnya era globalisasi dan berkembangnya industri garmen di dalam negeri. 

Globalisasi menyebabkan produk-produk garmen dengan merek-merek 

internasional dan terkenal dapat masuk dengan mudah ke dalam negeri karena 

semakin berkurangnya hambatan antar negara. 

Perkembangan industri garmen di dalam negeri telah menimbulkan merek- 

merek baru yang kemudian berkembang dan disukai oleh masyarakat. Merek- 

merek baru memiliki daya saing tinggi karena memiliki model bagus dengan 

harga relatif murah dan te rjangkau bagi masyarakat. 

Faktor-faktor di atas menyebabkan PT. Kushendy Asribusana (PT. KA), 

sebagai pemegang lisensi merek Lee Cooper, harus mampu menerapkan strategi 

pemasaran yang baik agar mampu bersaing dengan produk lain sejenis. Ketepatan 
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strategi pemasaran akan membuat perusahaan mampu mempertahankan diri 

terhadap persaingan bahkan membuka peluang untuk memperbesar pangsa pasar. 

Salah satu strategi pemasaran ialah dengan melakukan promosi pada produk 

yang dipasarkannya. Promosi oleh perusahaan dapat bempa iklan, bertujuan untuk 

memperkenalkan produk kepada konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen 

akan merek produk dan meningkatkan penjualan agar profit pemsahaan 

meningkat. 

Kotler (1999) menyatakan bahwa promosi oleh perusahaan harus tepat pada 

sasarannya sehingga pesan dapat sampai ke konsumen secara baik. Promosi 

meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran dan iklan merupakan salah 

satu cara promosi yang diterapkan'oleh perusahaan. 

Promosi pemsahaan hams dievaluasi untuk mengetahui efektifitas promosi 

yang dilakukan. Menurut Massie (1984) dan Kotler (1997) salah satu bukti 

promosi yang dilakukan berhasil ialah meningkatnya brand awareness konsumen 

terhadap brand perusahaan dengan meningkatnya pengetahuan akan produk 

tersebut dan meningkatnya penjualan. 

PT. KA telah melakukan promosi untuk produk busana merek Lee Cooper 

dalam bentuk iklan di beberapa media cetak untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat sasaran terhadap produknya. PT. KA pada saat ini ingin mengetahui 

efektifitas dari promosi yang telah dilakukan agar dapat lebih memperbaiki 

kinerja perusahaan dan merupakan tujuan dari penelitian ini. Analisis preferensi 

konsumen dipergunakan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap produk Lee 
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Cooper, dan analisis efektifitas periklanan dipergunakan untuk mengetahui 

efektifitas suatu iklan yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

B. Identifikasi Masaiah 

Persaingan pada usaha sejenis yang semakin ketat akibat globalisasi dan 

berkembangnya industri garmen di dalam negeri menyebabkan perusahaan harus 

semakin peka terhadap perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis yang 

ditekuninya. PT. KA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang garmen harus 

menghadapi pesaing-pesaing yang semakin lama semakin banyak, sehingga 

perusahaan harus semakin berhati-hati menghadapi persaingan. 

Perubahan selera konsumen yang selalu berusaha menyesuaikan diri dengan 

perkembangan mode merupakan komponen yang hams selalu diantisipasi oleh 

perusahaan agar dapat terns eksis dalam bisnis yang dijalankan bahkan dapat 

melakukan pengembangan. Promosi yang dilakukan harus dapat mengantisipasi 

perilaku konsumen tersebut sehingga mendapatkan hasil maksimal berupa 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk yang dihasilkan dan 

meningkatnya penjualan. Promosi yang dilakukan perusahaan sebaiknya 

dievaluasi agar perusahaan dapat mengetahui efektiftifitas promosi yang telah 

dilakukannya. 

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. KA adalah : 

1. Jenis media apakah yang diminati konsumen? 
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2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli produk busana merek Lee Cooper? 

3 .  Bagaimana preferensi konsumen terhadap produk busana merek Lee 

Cooper? 

4. Bagaimana efektifitas periklanan yang dilakukan perusahaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada adalah : 

1. 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. 

4. Merekomendasikan strategi promosi kepada PT. KA berdasarkan preferensi 

konsumen dan brand awareness konsumen terhadap merek Lee Cooper. 

E. Manfaat 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dalam mengembangkan strategi promosi perusahaan dengan berdasarkan 

perilaku konsumen dan efektifitas promosi yang telah dilakukannya serta 

kemampuan perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan menambah 

pengalaman praktis bagi penulis ddam menerapkan konsep pemasaran 

khususnya di bidang promosi. 
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F. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

difokuskan kepada efektifitas periklanan dan sikap konsumen yang berhubungan 

dengan jenis produk yang dipasarkan. 
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