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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Pada saat ini banyak usaha bisnis yang mengalami perkembangan pesat, 

salah satunya dibidang kuliner, teknologi dan juga fashion, yang membuat setiap 

perusaan berlomba lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan produk yang 

mereka tawarkan kepada masyarakat atau konsumen.  Fashion muslim saat ini 

merupakan usaha bisnis yang sedang banyak diminati oleh masyarakat termasuk di 

Indonesia terutama dikalangan remaja, orang dewasa dan juga orang tua.  Pada saat 

busana muslim atau fashion hijab menjadi salah satu tren dikalangan wanita 

muslimah di Indonesia. banyak wanita yang berhijrah, bahkan artis artis Indonesia 

pun banyak yang mulai memakai hijab. Fashion hijab menjadi busana favorit yang 

digandrungi oleh para wanita musimah hal ini di karenakan perkembangan fashion 

hijab yang semakin berkembang, dengan hijab yang beraneka ragam. 

Perkembangan fashion hijab merupakan pencitraan diri dari setiap pemakainya baik 

wanita maupun pria. Hal ini dikarenakan fashion merupakan gaya dari setiap 

indvidu yang menjadi ciri khas masing masing. Trend  fashion hijabers saat ini, 

menjadi perubahan yang sangat pesat hal ini bisa dilihat pada zaman dulu wanita 

yang memakai hijab sering dikatakan tidak modis, namun seiring berjalannya waktu 

dan perkembangan jaman yang sudah modern, fashion hijab menjadi sebuah tren 

yang membuat wanita muslimah bisa memilih model 
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hijab yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Wanita muslimah yang 

berhijab akan terlihat modis dalam berpakaian namun tidak meninggalkan 

ketentuan yang telah ditentukan oleh islam, model hijab yang beraneka ragam yang 

tawarkan semakin inovatif dengan kualitas yang berbeda beda.Munculnya berbagai 

pusat penjualan busana muslim mengakibatkan konsumen  dihadapkan pada banyak 

pilihan jenis produk yang akan mereka gunakan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Untuk menghadapi persaingan diperlukan strategi pemasaran yang 

tepat, salah satunya dengan menciptakan suatu produk yang unik, berbeda dengan 

produk pesaing dengan kualitas yang baik agar mampu bersaing di pangsa pasar. 

Namun saat ini tidak hanya kualitas ataupun kegunaan suatu produk namun juga 

yang mejadi perhatian bagi konsumen saat ini berkaitan tentang merek dari produk 

yang mampu memberikan citra dan kebanggan bagi pemakainya.  

Merek memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, 

perusahan yang mampu bersaing di pangsa pasar yaitu perusahaan yang mampu 

membentuk faktor brand image yang membuat konsumen beranggapan bahwa 

merek tesebut beda dari yang lainnya dan mereka merasa bangga atas produk yang 

dipakainya. Brand image (citra merek) adalah hal yang tertanam dibenak konsumen 

tentang suatu produk yang diingat dan dikenali konsumen. Suatu merek yang kuat 

memiliki hubungan yang didasarkan pada suatu pengalaman dari pemakainya yang 

banyak memberikan informasi tentang merek dan juga brand  perusahaan yang 

bersangkutan. Untuk memperkuat suatu brand tentunya harus memperhatikan citra 

merek itu sendiri, pembentuk citra merek terdiri dari kekutan merek, keunikan suatu 
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merek, dan keunggulan merek di mata konsumen untuk dijadikan suatu alasan atau 

acuan bagi konsumen memilih suatu produk dari merek tertentu.  

Untuk memperkenalkan suatu merek di perlukannya promosi secara gencar 

gencaran, namun tidak semua perusahaan bisa melakukan promosi dikarenakan 

berbagai hal seperti biaya yang mahal. Komunikasi berantai konsumen merupakan 

promosi yang dilakukan secra lisan oleh konsumen kepada orang lain yang hanya 

perlu biaya kecil bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Komunikasi berantai 

konsumen merupakan sesuatu berharga bagi suatu merek kerena komunikasi 

berantai merupakan opini yang paling jujur yang dirasakan oleh konsumen apabila 

konsumen merasa puas atas suatu merek maka mereka aakan 

mengomunikasikannya kepada orang lain begitu juga sebaliknya.  

Zaman sekrang ini calon konsumen dipengaruhi dengan berbagai pesan 

iklan, promosi dari berbagai macam media, komunikasi berantai amatlah penting 

dikarenakan promosi yang keluar dari orang disekitar dianggap lebih terpecaya. 

Keputusan penggunaan produk atau jasa sering kali dibarengi dengan pertimbangan 

dan rasa cemas ketika melakukan pembelian, oleh karena itu perusahaan harus 

mampu menciptakan kondisi kepercayaan calon konsumen dengan cara membuat 

konsumen puas atas merek yang dipaiaknya dan mereka akan merekomendasi atau 

informasi kesan positif.  

Hukma jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

fashion hijab yang memproduksi sendiri produk produk hijab seperti kerudung, dan 

pakaian muslim untuk anak anak, orang dewasa hingga orang tua. Hukma jaya 

mepromosikan produknya lewat media sosial seperti facebook, dan blog,BBM dll. 
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Berdasarkan hasil penjajakan, peneliti menemukan permasalahan tentang 

kurang unggulnya merek Hukma Jaya dibandingkan dengan produk lain,dan kurang 

kuatnya merek Hukma Jaya dibenak konsumen, sehingga menyebabkan kurang 

dikenalnya merek Hukma Jaya. 

Hal ini dibuktikan dengan pra kuisioner yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 

orang konsumen  sebagai berikut :  

Tabel 1.1 pra Kuesioner Penelitian 

PERNYATAAN SS S RR TS STS 

Saya merasa merek Hukma jaya paling 

unggul  

 2 7 1  

Saya mengenal baik merek Hukma Jaya   3 5 3  

Hukma jaya merupakan merek hijab 

pilihan saya 

 1 6 3  

saya mengenal merek Hukma Jaya dari 

orang disekitar saya 

 4 5 1  

Merek Hukma Jaya merupakan merek 

yang terkenal  

  7 3  

 

 Permasalahan tersebut diduga sebabkan oleh  komunikasi atau informasi 

yang bersifat negatif dari konsumen yang pernah membeli produk di Hukma Jaya. 

Konsumen tidak merekomendasikan produk Hukma Jaya kepada orang orang yang 

ada di sekitarnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KOMUNIKASI BERANTAI KONSUMEN 

TERHADAP CITRA MEREK PADA UMKM HUKMA JAYA KABUPATEN 

SUKABUMI”. 
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1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa setiap pelaku usaha 

membutuhkan strategi untuk bisa memperkenalkan produk dari merek perusahaan, 

komunikas berantai merupakan penyampaian informasi yang dilakukan konsumen 

kepada orang orang yang ada di lingkungannya yang dapat menguntungkan 

perusahaan. Salah satu strategi yakni perusahaan harus memilik merek yang kuat 

bagi konsumen. Maka dari itu, peneliti mengidentifikasi masalah tersebut adalah 

“Bagaimana pengaruh komunikasi berantai konsumen dapat mempengaruhui citra 

merek pada perusahaan Hukma Jaya”. 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana komunikasi berantai konsumen pada UMKM Hukma Jaya?  

1.2.2.2 Bagaimana citra merek pada Hukma Jaya? 

1.2.2.3 Bagaimana pengaruh komunikasi berantai melalui dimensi membicarakan, 

merekomendasikan dan mendorong, terhadap citra merek UMKM hukma 

Jaya Kabupaten Sukabumi secara parsial? 

1.2.2.4 Bagaimana pengaruh komunikasi berantai terhadap citra merek pada 

UMKM Hukma Jaya Kabupaten Sukabumi secara simultan?  

 

 

 



6 
 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1.1 Untuk mengetahui komunikasi berantai konsumen pada UMKM Hukma 

Jaya Kabupaten Sukabumi 

1.3.1.2 Untuk mengetahi citra merek UMKM Hukma Jaya Kabupaten Sukabumi 

1.3.1.3 Untuk mengetahui seberapa pengeruh komunikasi berantai melalui 

dimensi membicarakan merekomendasikan, dan mendorong terhadap citra 

merek UMKM Hukma Jaya secara parsial 

1.3.1.4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi berantai terhadap 

citra merek UMKM Hukma Jaya Kabupaten Sukabumi secara simultan 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan, yaitu kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis. 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan yang dapat membantu berupa pemikiran, serta 

pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan dengan komunikasi berantai dan 

pengaruh citra merek pada UMKM Hukma Jaya  

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan secara praktis penelitiaan ini diharapkan dapat berguna bagi: 
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1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan yang dapat membantu berupa pemikiran, dan memperluas 

wawasan dan pengetahuan serta pengembangan keilmuan khususnya di bidang 

keilmuan Strategi dan Komunikasi Bisnis, terutama yang berkaitan dengan 

komunikasi berantai dan citra merek pada UMKM Hukma Jaya. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting 

atau bahan pertimbangan bagi pemimpin perusahaan dalam membangun, 

komunikasi berantai dan citra merek pada Hukma Jaya  

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Dapat menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan 

menambah referensi mengenai bahan kajian dan deskripsi bagi mahasiswa dalam 

mengadakan penelitian yang serupa, disamping itu semoga dapat memberikan 

informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Strategi dan Komunikasin 

Bisnis. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian  

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Hukma Jaya kabupaten sukabumi yang 

berlokasi di jl. Suryakencana Cisaat Kabupaten Sukabumi. 
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1.4.2 Lamaya Penelitian  

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih enam 

bulan, terhitung dari bulan Februari 2018  sampai dengan Juli 2018. Dimana selama 

kurun waktu tersebut, penulis melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian sampai dengan pengujian. 

 

 

 

 


