
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Pada beberapa tahun terakhir dewasa ini industri kreatif dalam bidang  retail 

dan fashion mampu menunjukkan perkembangan signifikan yang sangat 

memuaskan di Indonesia. Khususnya perindustrian lebih tumbuh berada pada 

bidang indistri dalam bidang fashion yang akan melahirkan pengusaha muda yang 

handal. Hal ini menunjukan bahwa akan menjadi pertanda baik bagi Indonesia 

menjadi pertanda kebangkitan perekonomian di Indonesia. Karena biasanya di 

dalam industri kreatif dibidang fashion didominasi oleh tenaga kerja anak muda 

yang sekitar usianya rentang usia 18-35 tahun, baiknya dalam bidang fashion n ini 

tidak banyak menggunakan tenaga kerja. Tetapi secara sistematik dan juga 

berkelanjutannya industri kreatif dalam bidang fashion dapat meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. 

Sebagai salah satu dari 16 bidang dalam industri kreatif, bidang fashion di 

Indonesia menyumbang 3,76% PDB nasional 2017. Ekspor industri fashion di 

Indonesia bahkan meningkat 8,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Direktur Jendra Industri Kecil dan Menengah (IKM) membuktikan industri fashion 

nasional memiliki daya saing yang sangat tinggi di pasar internasional. 

Industri fashion Indonesia pada 2017 mencapai USD 13,29 miliar. Bahwa 

ditengah persaingan yang kian kompetititf, industri fashion harus terus didorong, 
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sehingga mampu bertahan dan meningkatkan penetrasi pasar internasional 

yang saat ini baru mencapai 1,6 persen. (Sumber: http://marketeers.com). Diakses 

tanggal 20 November 2018.  

Semakin maraknya industri kreatif dalam bidang fashion tentu saja akan 

menimbulkan persaingan yang sangat ketat, hal ini mengharuskan para pelaku 

industri kreatif di bidang fashion diharuskan memperhatikan faktor-faktor yang 

akan mempengaruhi atau yang dapat terus membuat pelaku usaha dapat bertahan, 

berkembang dan tumbuh. Dalam hal ini para pelaku usaha industri kreatif dibidang 

fashion harus bergerak lebih cepat dalam menarik para konsumennya dan perlu 

mencermati perilaku konsumennya dan faktor-faktornya yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumennya. 

Keputusan pembelian secara tidak langsung akan menambah berkembangnya 

kegiatan jual beli yang pada saat ini menyebabkan banyaknya produk produk baru 

yang bermunculan, konsumen akan dibuat senang karena mudahnya dan banyak 

variasi dari produk dalam memenuhi kebutuhan, maka dalam hal tersebut 

konsumen kebingungan konsumen akan memilih suatu produk yang akan dipilih. 

Dan disaat konsumen bingung disinilah para produsen saling berlomba-lomba 

merebut perhatian konsumen dengan memberitahukan atau menginformasikan dan 

menawarkan produknya agar menjadikan produsen pemenang dalam sebuah 

persaingan. Ini lah sisi iklan hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

memenangkan persaingan menghadapi dominasi memperebutkan konsumen. 

http://marketeers.com/
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Suatu bentuk informasi produk dari produsen yang baik kepada konsumen 

merupakan tugas dari iklan, oleh karena itu sebagai salah satu bentuk dari pesan 

yang akan disampaikan kepada konsumen harus lah jelas dan padat, dengan iklan 

diharapkan konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk tersebut. 

Periklanan memang sangat erat kaitannya dengan industri dan perekonomian. 

Karna suatu iklan akan sangat mendongkrak tingkat penjualan suatu produk yang 

akan membuat industri terus bertahan dan berlangsung. Secara tidak langsung akan 

mengubah tingkat perekonomian di negara Indonesia. Hal tersebeut lah yang 

menjadi cikal bakal dikit banyaknya penggerak perekonomian. 

Iklan sebaiknya direncanakan mencapai kepada sasaran yang tepat secara 

spesifik, walaupun tujuan akhirnya dari periklanan adalah untuk mencapai 

keputusan pembelian dari konsumen, dalam mencapai keputusan pembelian 

konsumen para produsen haruslah memiliki strategi yang dibuat demi mendongkrak 

pembelian secara berkala maupun terus menerus. Diantaranya yang penulis 

gunakan demi mendongkrak keputusan pembelian dengan cara strategi promosi 

iklan menggunakan commercial advertising. Karena iklan merupakan salah satu 

bagian dari promosi. Iklan sering dipergunakan sebagai sarana penyampaian 

informasi kepada konsumen yang dapat mencapai target audience yang biasanya 

dipergunakan salah satu langkah kegiatan dari promosi. 

Dalam strategi promosi demi mencapai kebutuhan para konsumen, produsen 

akan melakukan berbagai strategi yang akan digunakan dan memiliki tujuan yang 

lebih mendesak. Iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera 

melakukan kontak. hal yang dilakukan iklan mendorong konsumen untuk segera 
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melakukan kontak merupakan iklan taktis. Contohnya : ketika seseorang menjual 

barang yang banyak, penjual akan mengiklankan atau memposting sebuah produk 

dengan harga biasanya, kemudian sejam kemudian tak kunjung ada konsumen yang 

menghubung penjual, dikarenakan caranya yang biasa. akan tetapi seorang penjual 

akan melalukan penjualan dengan berbagai cara dan bagaimana caranya agar 

produk tersebut terjual. Maka penjual melakukan cara memposting kembali dengan 

kata “ grab it fast, only 2 pcs ” yang artinya segera dapatkan hanya tinggal dua 

barang. Dan Iklan strategis digunakan untuk membangun merek. Hal ini dilakukan 

dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama 

dalam jangka panjang adalah mempromosikan merek serta membangun pangsa 

pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati 

hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para 

pengguna. Itu lah yang dilakukan penjual agar mendapatkan rangsangan para 

konsumen agar segera menghubungi penjual yang disebut sebagai iklan taktis dan 

iklan strategis dalam commercial advertising (iklan komersial). 

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas, maka adanya 

beberapa fenomena yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada keputusan 

pembelian perusahaan perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung, salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian penulis yaitu 

fenomena penempatan iklan yang tidak strategis atau tidak sesuai dengan tempat 

dan waktu, maka sasaran yang menjadi incaran oleh publisher akan meleset jauh 

dan malah akan menjadi memperburuk kualitas dan makna dari iklan yang telah 

melihatnya. 
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Perusahaan perusahaan CV. Next Chapter Indonesia merupakan industri 

kreatif di bidang fashion atau biasa disebut konveksi yang beralamat Komplek 

Sukamenak Indah Blok L. 38 RT 03 RW 07 Desa Sukamenak Kecamatan 

Margahayu Kabupaten Bandung, Adapun berdasarkan  SK Kementrian Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0083.AH.02.01.Tahun 

2017 Tanggal 18 Agustus 2017, perusahaan CV. Next Chapter Indonesia 

Kabupaten Bandung menjadi perusahaan yang hampir mengalami keadaan 

pertumbuhan yang tidak signifikan dikarenakan kurangnya periklanan yang 

memadai. 

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan permasalahan keputusan 

pembelian pada perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung salah 

satu fenomenanya adalah menurunya jumlah konsumen, hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 1.1 Data Konsumen perusahaan CV. Next Chapter Indonesia 

Kabupaten Bandung 2018 

No. Bulan Jumlah Konsumen 

1 September 2334 

2 Oktober 1324 

3 November 1243 

4 Desember 254 

Sumber: perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung, 2018 

Berdasarkan data konsumen tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan 

jumlah konsumen pada perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh iklan strategis yang 
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dilaksanakan oleh perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung 

kurang stylish sehingga konsumen tidak begitu tertarik dengan produk yang 

ditawarkan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel commercial advertising 

dimana yang akan dijadikan veriabel terikat atau dependent variabel adalah 

Keputusan Pembelian dan yang menjadi variabel bebas atau independent variabel 

adalah Iklan Taktis dan Iklan Strategis. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan 

permasalahan tersebut bahwa penulis ingin meneliti seberapa efektif iklan strategis 

dan iklan taktis terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut yang menjadi latar 

belakang penulis melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIFITAS 

COMMERCIAL ADVERTISING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

PADA PERUSAHAAN CV. NEXT CHAPTER INDONESIA KABUPATEN 

BANDUNG ”. 

1.2. Identifiksasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat adanya permasalahan pada 

perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung tentang bagaimana 

mempengaruhi konsumen seberapa besar efektifitas keputusan pembelian, dengan 

menggunakan iklan strategis dan iklan taktis dengan begitu konsumen akan secara 

langsung merespon penjual, meski terdapat sedikit memaksa tetapi itulah strategi 

iklan agar dapat mempengaruhi konsumen agar mengetahui seberapa efektifitas 
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iklan strategis dan iklan taktis terhadap keputusan pembelian pada perusahaan CV. 

Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut maka penulis menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana iklan strategis  Perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung? 

2. Bagaimana iklan taktis Perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung? 

3. Bagaimana keputusan pembelian Perusahaan CV. Next Chapter Indonesia 

Kabupaten Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh iklan strategis dan iklan taktis terhadap keputusan 

pembelian perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung? 

5. Seberapa besarkah pengaruh iklan strategis terhadap keputusan pembelian 

melalui iklan taktis pada perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten 

Bandung? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis menentukan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian diantaranya sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana iklan strategis  Perusahaan CV. Next Chapter 

Indonesia Kabupaten Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana iklan taktis Perusahaan CV. Next Chapter 

Indonesia Kabupaten Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian Perusahaan CV. Next 

Chapter Indonesia Kabupaten Bandung? 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan strategis dan iklan taktis 

terhadap keputusan pembelian perusahaan CV. Next Chapter Indonesia 

Kabupaten Bandung? 

5. Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh iklan strategis terhadap 

keputusan pembelian melalui iklan taktis pada perusahaan CV. Next Chapter 

Indonesia Kabupaten Bandung? 

5.1.1. Kegunaan Penelitian 

5.1.1.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini merupakan pemikiran dari penelitian kepada perusahaan dan 

semoga dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara praktis bagi perusahaan, 

dapat digunakan sebagai suatu masukan pemikiran dan pertimbangan perusahaan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan dimasa yang akan datang. Penulis 

mengharapkan dari hasil penelitian ini semoga bisa dijadikan kajian lebih lanjut 

dengan lebih mendalam 
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5.1.1.2.Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan pemahaman, serta menghasilkan sebuah ide-ide yang baru dalam 

meningatkan keputusan pembelian. 

5.1.1.2.1. Bagi peneliti sendiri 

Dari hasil penelitian ini, manfaat penulis adalah sebagai pelajaran 

kedepannya dan meningkatkan wawasan dalam pengembangan pegetahuan juga 

sebgai referensi berbagai pengetahuan khususnya dalam masalah yang diteliti. 

5.1.1.2.2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan semoga dapat sebagai masukan-

masukan yang baik dari segi manfaat dan kegunaan suatu produk. Terutama dalam 

pentingnya iklan strategis dan iklan taktis terhadap keputusan pembelian dan 

semoga penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan yang baik bagi perusahaan 

dalam meningkatkan keputusan pembelian. 

5.1.1.2.3. Bagi pihak-pihak lain 

Dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai wawasan untuk 

meningkatkan ide ide kreatif dan pentingnya iklan strategis dan iklan taktis terhadap 

keputusan pembelian dan juga sebagai bahan rujukan tugas-tugas dalam membahas 

hal yang sama. 
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5.2. Lokasi dan Lamanya Penelitian 

5.2.1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diajukan bertempat pada perusahaan CV. Next 

Chapter Indonesia Kabupaten Bandung. Alasan penulis memilih perusahaan 

tersebut dikarenakan tertarik pada bidang industri kreatif di bidang fashion dan 

penulis ingin mempelajari lebih dalam mengenai permasalahan- permasalahan 

mengenai iklan Komersial yang terjadi serta mencoba mengatasi permasalahan 

yang ada pada perusahaan CV. Next Chapter Indonesia Kabupaten Bandung. 

5.2.2. Lamanya Penelitian 

Lamanya penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih sebelas 

bulan terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019. 

Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan tahap-tahapan penelitian mulai 

dari persiapan sampai dengan tahap pengujian 
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