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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beberapa waktu terakhir seiring dengan berkembangnya media internet di 

Indonesia, menjadikan media tersebut sebagai media yang sedang tren saat ini. Media 

internet yang terus berkembang dianggap oleh beberapa masyarakat dalam berbagai 

aktivitas sebagai peluang untuk berbisnis serta memperoleh keuntungan. Gambar 

grafik di bawah ini menunjukkan data tentang penggunaaan internet berdasarkan 

aktivitasnya. 

 

Gambar 1.1 Penggunaan Internet Berdasarkan Aktivitas 

 

 

 

 

Sumber: https://apjii.or.id/ 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia atau APJII, dijelaskan bahwa pengguna internet terdiri dari berbagai aktivitas 

https://apjii.or.id/
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seperti bekerja/wiraswasta sebesar 55%, mahasiswa sebesar 18%, ibu rumah tangga 

sebesar 16%, tidak bekerja sebesar 6%, dan pelajar (SD, SMP, SMA sederajat) sebesar 

5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas masyarakat telah 

menggunakan internet. 

Salah satu istilah yang dikenal dalam dunia internet adalah e-commerce yang 

merupakan kependekan (singkatan) dari electronic commerce. Pengertian electronic 

commerce (e-commerce) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa 

melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet.1  

Ada beberapa sebutan e-commerce antara lain yaitu Internet Commerce atau Ecom dan 

E-Commerce, atau Immerce, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu 

menjual atau membeli secara elektronik dan dilakukan melalui media internet.2 

E-commerce membantu mempermudah transaksi bisnis. Proses komunikasi 

menurut Alo Liliweri adalah proses yang menggambarkan kegiatan komunikasi 

antarmanusia yang bersifat interaktif, relasional dan transaksional, didalamnya 

melibatkan sumber komunikasi yang mengirimkan pesan-pesan melalui media tertentu 

kepada penerima dengan maksud dan tujuan dalam sebuah konteks tertentu.3 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu proses komunikasi 

                                                           
1 Jony Wong. Internet Marketing for Beginners. 2010. Jakarta: Elex Media Komputindo. hal.33 
2 Ananggadipa Abhimantra, Dian Febriyanto Putra, dan Michael Alexander. 2014. “Strategi 

Pengembangan Teknologi E-Commerce dengan Metode SWOT (Studi Kasus: di PT. Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk)”. Jurnal Publikasi: Fakultas Manajemen Sistem Informasi Universitas Gunadarma. hal.3 
3 Erwin Panca Yudha. 2007. “Persepsi Pimpinan dan Karyawan terhadap Keputusan Komunikasi pada 

PT. DHL Danzas Jakarta”. Skripsi Publikasi: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana 

Jakarta. hal.11 
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bagi transaksi bisnis sangat diperlukan. Melalui komunikasi yang baik, suatu pesan 

yang ingin disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen dapat tersampaikan.  

Transaksi bisnis dalam e-commerce dapat dilakukan melalui beberapa cara 

yaitu: dari konsumen ke konsumen (consumer to consumer) atau C2C seperti Olx dan 

Berniaga, perusahaan ke perusahaan (business to business) atau B2B seperti 

Alibaba.com, konsumen ke perusahaan (consumer to business) atau C2B seperti 

priceline.com dan bahkan perusahaan ke konsumen (business to consumer) atau B2C 

seperti Zalora dan Berry Benka.4 Gambar grafik di bawah ini adalah gambaran umum 

tentang profil penjualan e-commerce B2C di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. 

Gambar 1.2 B2C e-commerce di Indonesia 

 

Sumber: http://www.statista.com/statistics /280925/b2c-e-commerce sales 

in Indonesia /  

                                                           
4 Bagus Rizki Kurniawan. 2015. “Pengaruh Lingkungan Situs Web Pada Kesetiaan Merek: Lazada 

Indonesia”. Skripsi Publikasi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

http://www.statista.com/statistics%20/280925/b2c-e-commerce%20sales%20in%20Indonesia%20/
http://www.statista.com/statistics%20/280925/b2c-e-commerce%20sales%20in%20Indonesia%20/
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Statista.com di atas, dijelaskan bahwa 

penjualan e-commerce B2C atau (business to consumer) di Indonesia tahun 2011 

sebesar 0.56 billion U.S dollar, tahun 2012 sebesar 1.04 billion U.S dollar, tahun 2013 

sebesar 1.79 billion U.S dollar, tahun 2014 sebesar 2.6 billion U.S dollar, tahun 2015 

sebesar 3.56 billion U.S dollar dan tahun 2016 besarnya 4.49 billion U.S dollar.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan e-commerce B2C 

semakin meningkat tiap tahunnya. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih berfokus pada 

kegiatan e-commerce perusahaan ke konsumen (business to consumer) atau B2C dan 

secara khusus studi ini berkaitan dengan Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

Zalora Indonesia dan Berry Benka adalah contoh toko online yang 

menggunakan strategi bisnis e-commerce di Indonesia. Zalora Indonesia adalah situs 

website belanja yang berdiri tahun 2012 dengan menyediakan kebutuhan mode pakaian 

yang terdiri dari produk dengan berbagai merek, baik lokal maupun internasional.5 

Sedangkan Berry Benka juga merupakan sebuah situs website belanja di Indonesia 

yang tidak jauh berbeda dengan Zalora Indonesia.  Kedua situs website tersebut 

menjual produk fashion dan kecantikan untuk wanita dan pria secara online sejak 

Agustus 2011 lalu.6 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 20 responden pekerja 

perempuan di Kota Semarang di awal penelitian, peneliti memperoleh hasil bahwa 

                                                           
5 https://www.centerklik.com/10-toko-online-terbaik-dan-populer-di-indonesia diakses pada 5   

September 2016 
6 www.berrybenka.com diakses pada 5 September 2016 

https://www.centerklik.com/10-toko-online-terbaik-dan-populer-di-indonesia
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100% responden mengatakan tahu tentang kedua brand fashion e-commerce tersebut. 

Berikut merupakan data hasil olahan penulis. 

 

Grafik 1.1 Hasil Kuesioner terhadap 20 Responden Pekerja Perempuan di Semarang 

tentang Brand E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis 

 

 

Di sisi lain, Ziliun yang juga melakukan survei menyimpulkan terdapat 17 

fashion e-commerce terpopuler di Indonesia. Posisi pertama diduduki oleh Zalora dan 

Berry Benka menempati posisi kedua.7 Meskipun Berry Benka didirikan lebih dulu 

daripada Zalora Indonesia, namun peringkat kepopuleran Berry Benka ternyata masih 

berada jauh dibawah Zalora Indonesia. Hal tersebut terlihat dari data sebuah situs 

peringkat popularitas website, bernama Alexa (Alexa.com). Alexa.com merupakan 

situs yang menyajikan peringkat atau rangking dari sebuah website atau web.blog.8 

                                                           
7 http://tekno.kompas.com/ diakses pada tanggal 5 September 2016 
8 http://www.plimbi.com/article/152352/alexacom-situs-pemberi-peringkat-yang-bisa-digunak diakses 

pada 6 September 2016 
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Berikut merupakan gambar yang telah penulis ambil dari Alexa.com sebagai hasil 

pembanding peringkat dari website Zalora.co.id dan Berrybenka.com pada Januari 

2017. 

 

Gambar 1.3 Peringkat Kepopuleran Zalora Indonesia Januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: http://www.alexa.com/siteinfo 

 

 

Gambar 1.4 Peringkat Kepopuleran Berry Benka Januari 2017 

 

 

 

 

 Sumber: http://www.alexa.com/siteinfo 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung website Zalora 

Indonesia masih mengungguli jumlah pengunjung website Berry Benka. Hal tersebut 

dapat terlihat dari rangking pengunjung website kedua e-commerce, dimana 

Zalora.co.id berada pada rangking 290 sedangkan Berrybenka.com berada di bawah 

Zalora.com yakni rangking 995 di Indonesia pada bulan Januari 2017 menurut 

Alexa.com. Melihat data yang diperoleh, Zalora Indonesia dan Berry Benka merupakan 

dua brand fashion e-commerce di Indonesia yang menarik untuk diteliti dan 

dibandingkan berdasarkan brand positioning-nya.  

Zalora Indonesia dan Berry Benka sama-sama memiliki varian produk yang 

beragam seperti pakaian, tas, sepatu, aksesoris, produk kecantikan, dan olahraga. 

Dilihat dari segi konsep, Zalora Indonesia juga memiliki beberapa desainer dan 

produsen lokal yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan berbagai 

macam konsumen dan tetap menawarkan harga yang kompetitif dibanding dengan 

beberapa gerai retail di Indonesia. Sedangkan Berry Benka lebih memilih untuk 

bermitra dengan produsen lokal dan independent daripada merek yang lebih terkenal, 

sehingga situs ini memiliki sebuah katalog yang unik dibandingkan dengan beberapa 

pesaing mereka.9 

Berdasarkan kondisi persaingan tersebut, setiap bisnis fashion e-commerce di 

Indonesia perlu mengantisipasi persaingan dengan melakukan brand positioning 

khususnya untuk Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

                                                           
9 https://id.techinasia.com diakses pada tanggal 7 September 2016 

https://id.techinasia.com/
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Brand Positioning memiliki dua sudut pandang yaitu pada sudut pandang 

pemasar dan sudut pandang konsumen. Menurut Gelder, Brand Positioning dari sudut 

pandang pemasar “Brand positioning as a way of demonstrating a brand’s advantage 

over and differentiation from its competition”, yang berarti brand positioning adalah 

salah satu cara mendemonstrasikan keunggulan dari suatu merek dan perbedaannya 

dari kompetitor lain. 10 

Positioning sering disebut sebagai suatu strategi untuk memenangi dan 

menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan, sedangkan brand 

positioning pada sudut pandang konsumen adalah persepsi konsumen dan citra tentang 

suatu brand yang tidak dapat dikendalikan.11 

Dari kedua sudut pandang tersebut, peneliti akan memfokuskan positioning 

menggunakan sudut pandang konsumen dengan cara produk didefinisikan berdasarkan 

beberapa atribut penting dan tempat yang diduduki produk dalam benak konsumen 

dibandingkan dengan produk-produk persaing. Terdapat enam langkah pendekatan 

dalam melakukan aktivitas brand positioning menurut Tjiptono, yaitu: atribut produk, 

manfaat, pemakai, pesaing, kategori produk, dan harga.12 Pendekatan tersebut yang 

akan menjadi dasar pengukuran brand positioning. 

                                                           
10 S.V. Gelder dalam Ferdi Ahmadi. 2014. “Analisis Perbandingan Brand Positioning 7-Eleven 

terhadap Circle K, Lawson, Indomearet Point dan Familymart berdasarkan Persepsi Konsumen: 

Studi pada Convenience Store di Jakarta Timur.” Jurnal Publikasi Skripsi: Universitas Brawijaya. 

hal.3 
11 Sagar, Khandelwal, Mittal, dan Singh dalam Ferdi Ahmadi, Op.Cit. hal.4 
12 Fandy Tjiptono. 2015. Strategi Pemasaran, Edisi 4. Yogyakarta: ANDI. hal.241-242 



9 
 

Brand positioning mengacu secara implisit ke memori konsumen terhadap 

konten informasi tertentu suatu merek. Karena atribut positioning hanya bagian dari 

informasi spesifik yang terkait dengan brand, memori dalam konteks ini mengacu pada 

informasi.13 

Brand positioning ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Hal 

tersebut terjadi karena dengan brand positioning yang tepat, maka akan timbul kesan 

atau citra yang baik dari konsumen tentang produk perusahaan. Tidak hanya itu saja, 

untuk membentuk citra yang baik juga diperlukan peran komunikasi. Melalui citra 

yang baik inilah tidak ada keraguan dari konsumen untuk menggunakan atau 

mengonsumsi produk yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Dalam dunia bisnis, bagaimana segmentasi pasar dari konsumen merupakan hal 

yang penting. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong adalah 

pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, dimana 

setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai 

kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli.14 

Dengan adanya segmentasi pasar tersebut dapat membuat strategi pemasaran 

lebih terarah dan strategi komunikasi menjadi lebih efektif. Berdasarkan penjelasan 

diatas, salah satu media online yang bernama suara.com menulis hasil survei yang 

dilakukan oleh Online Shopping Outlook 2015 yang dikeluarkan oleh BMI Research, 

                                                           
13 Cheng-Wen dan Chi-Shun Liao 2009 dalam Ferdi Ahmadi, Op.Cit. hal.4 
14 http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/segmentasi-pasar-targeting-positioning.html?m=1 

diakses pada tanggal 20 September 2016 

http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/segmentasi-pasar-targeting-positioning.html?m=1
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diketahui bahwa perempuan paling sering belanja online yakni sebesar 53 persen, 

dibandingkan laki-laki hanya 47 persen.15 Selain itu survei lain dilakukan oleh 

CareerBuilder, sebuah situs pencarian kerja dan pengembangan karir yang mengatakan 

jika setengah dari karyawan yang disurveinya telah melakukan belanja online. Angka 

ini bahkan naik sebanyak 3% dari riset tahun lalu. Belanja online itu pun umumnya 

dilakukan di ruang kerja dan sebanyak 42% responden mengaku belanja online selama 

satu jam atau lebih.16 Hasil dari kedua survei tersebut akhirnya menjadi dasar subjek 

penelitian ini, yakni fokus pada perempuan yang bekerja. Penetapan subjek lebih rinci 

diuraikan dalam batasan penelitian. 

Persaingan fashion e-commerce merupakan fenomena yang banyak terjadi pada 

retailing di kota-kota besar seperti di Semarang. Salah satu faktor pendukung 

fenomena tersebut karena pengguna internet di Semarang tahun 2011 sebesar 22 

persen, dan pada tahun 2012 naik 43 persen.17 

Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan dan melihat bagaimana 

pengambilan keputusan para pekerja perempuan di Kota Semarang dalam 

mengonsumsi kedua fashion e-commerce yaitu Zalora Indonesia dan Berry Benka.  

  

                                                           
15 http://m.suara.com/lifestyle/2015/01/22/183700/riset-perempuan-paling-banyak-belanja-online 

diakses pada tanggal 12 Desember 2016 
16 http://m.detik.com/wolipop/read/2015/12/28/183858/3105847/1133/riset-semakin-banyak-pekerja-

dipecat-karena-belanja-online diakses pada tanggal 7 Maret 2017 
17 http://www.tribunnews.com/iptek/2013/02/18/statistik-pertumbuhan-internet-di-semarang-dan-

makassar-melejit diakses pada tanggal 23 September 2016 

http://m.suara.com/lifestyle/2015/01/22/183700/riset-perempuan-paling-banyak-belanja-online
http://m.detik.com/wolipop/read/2015/12/28/183858/3105847/1133/riset-semakin-banyak-pekerja-dipecat-karena-belanja-online
http://m.detik.com/wolipop/read/2015/12/28/183858/3105847/1133/riset-semakin-banyak-pekerja-dipecat-karena-belanja-online
http://www.tribunnews.com/iptek/2013/02/18/statistik-pertumbuhan-internet-di-semarang-dan-makassar-melejit
http://www.tribunnews.com/iptek/2013/02/18/statistik-pertumbuhan-internet-di-semarang-dan-makassar-melejit


11 
 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana brand positioning antara Zalora Indonesia dan Berry Benka 

dilihat dari 6 pendekatan menurut Tjiptono dalam aktivitas brand 

positioning berdasarkan keputusan pekerja perempuan di Kota Semarang? 

2. Bagaimana brand positioning antara Zalora Indonesia dan Berry Benka 

berdasarkan keputusan pekerja perempuan di Kota Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana brand positioning antara Zalora Indonesia 

dan Berry Benka dilihat dari 6 pendekatan menurut Tjiptono dalam aktivitas 

brand positioning. 

2. Untuk mengetahui bagaimana brand positioning antara Zalora Indonesia 

dan Berry Benka berdasarkan keputusan pekerja perempuan di Kota 

Semarang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam 

bidang studi Ilmu Komunikasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

konsentrasi komunikasi strategis untuk bahan bacaan atau referensi bagi semua 

pihak. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar 

pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menentukan strategi brand 

positioning yang tepat dalam pemasaran. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini terkhususkan pada pekerja perempuan yang sudah 

bekerja dalam jangka waktu 4-24 bulan yang telah memperoleh gelar sarjana (S1), 

dengan pendapatan minimal Upah Minimum Kota (UMK) Semarang, yang 

mengonsumsi Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method. Jenis desain 

yang digunakan dalam penelitian adalah jenis sequential exploratory yang lebih 

menekankan pada kualitatif. Pada penelitian ini, data kuantitatif hanya digunakan 

untuk menjelaskan data kualitatif. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik tinjauan kepustakaan, kuesioner, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Tinjauan kepustakaan adalah rangkuman tertulis dari berbagai artikel 

jurnal, buku, dan dokumen-dokumen lain yang mendeskripsikan situasi informasi 

sebelumnya dan saat ini tentang topik penelitian.18 Kuesioner adalah daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang dikirimkan kepada responden, baik secata langsung maupun tidak 

langsung (melalui pos atau perantara).19 Observasi merupakan suatu kegiatan 

                                                           
18 John Creswell. 2015. RISET PENDIDIKAN Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset 

Kualitatif & Kuantitatif: Edisi Kelima. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. hal.170 
19 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. 2008. Metodologi 

Penelitian Sosial: Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. hal.57 
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mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.20 Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas atas pertanyaan itu.21 Teknik wawancara yang digunakan 

adalah teknik wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana brand positioning antara Zalora 

Indonesia dan Berry Benka berdasarkan keputusan pekerja perempuan di Kota 

Semarang. Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi 

cenderung merupakan data sekunder.22 Teknik analisa data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman, yaitu 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.  

1.6 Lokasi dan Tatakala Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini di Kota Semarang. Jadwal penelitian sebagai berikut: 

                                                           
20 V. Wiratna Sujarweni. 2015. Metodologi Penelitian – Bisnis&Ekonomi. Yogyakarta: PT. Pustaka 

Baru. hal.32 
21 Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. hal.186 
22 Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. Op.Cit. hal.69 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1 Pembuatan Proposal

2 Pengumpulan Data

3 Analisis Data

4 Penulisan Laporan

No Jenis Kegiatan
Januari Februari

Minggu Minggu

Bulan

Maret

MingguMinggu

Desember
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika 

penulisan dalam 5 Bab, yaitu: 

 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian skripsi, manfaat penelitian skripsi, batasan penelitian skripsi, metodologi 

penelitian skripsi, dan sistematika penulisan, dan tatakala penelitian skripsi. 

 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori apa saja yang akan digunakan untuk 

menganalisis berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I. 

 

Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai analisis semua data dan fakta yang telah diperoleh selama 

penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam Bab II. 
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Bab V : Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan (rangkuman keseluruhan isi yang telah dibahas) 

serta saran-saran yang penulis berikan. 

  


