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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bab ini akan diketahui 

hasil analisa posisi merek atau brand positioning antara Zalora Indonesia dan Berry 

Benka berdasarkan pilihan pekerja perempuan (sebagai konsumen) di Kota Semarang. 

Wawancara dilakukan secara in-depth interview kepada 20 orang pekerja perempuan 

sesuai dengan batasan penelitian. Demi kemudahan dan efisiensi penyebutan tentang 

informan, dalam analisis penelitian ini informan tidak disebutkan berdasarkan nama 

lengkap tetapi informan diberi angka. Informan disebut sebagai informan 1, informan 

2, dan seterusnya. Indentitas lengkap tentang informan disertakan dalam lampiran. 

Zalora Indonesia dan Berry Benka merupakan dua brand e-commerce yang akan 

dibandingkan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan 

diantara Zalora Indonesia dan Berry Benka yang telah penulis analisis melalui kedua 

website yakni: www.zalora.co.id dan www.berrybenka.com, data terlampir. 

4.1 Komunikasi dalam E-Commerce 

 Telah diketahui sebelumnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses 

penyampaian sebuah pesan yang biasanya terjadi paling sedikit dua orang. Di era saat 

ini, komunikasi juga memiliki peranan penting dalam melakukan aktivitas bisnis. Salah 

satu yang mengomunikasikan sebuah merek atau brand suatu produk, adalah Zalora 

Indonesia dan Berry Benka. Selain itu peran komunikasi dibutuhkan untuk menentukan 

http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
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strategi yang tepat agar apa yang menjadi tujuan dari perusahaan dapat tersampaikan 

di benak konsumen.  

 Kemajuan teknologi internet saat ini menjadikan alur komunikasi dapat 

dilakukan melalui segala arah. Komunikasi yang secara instrumental memiliki tujuan 

untuk menginformasikan, mendorong dan mengubah perilaku kini dapat dilakukan 

secara digital dan hal tersebut membantu mempermudah transaksi bisnis berbasis 

teknologi internet. Transaksi tersebut dikenal dengan Electronic commerce atau e-

commerce, yang memungkinkan kita melakukan transaksi melalui sistem elektronik 

tentu tidak terlepas dari peran komunikasi.  

 Berdasarkan segmentasi atau ruang lingkup e-commerce, transaksi bisnis 

dengan ruang lingkup bisnis ke konsumen (business to consumer) (B2C) seperti Zalora 

Indonesia dan Berry Benka yang menjadi fokus dalam pembahasan ini. Hal tersebut 

dikarenakan Zalora Indonesia dan Berry Benka memiliki karakteristik terbuka untuk 

umum, dimana informasi disebarkan dan dapat ditemukan secara umum. Untuk 

mendapatkan informasi dari kedua brand e-commerce tersebut, konsumen dapat 

menemukan melalui banyak media sosial, website, serta iklan-iklan berbasis digital 

lainnya.  

 Seperti yang dikatakan oleh informan 12, “Aku lebih sering menemukan 

informasi iklannya Zalora ya. Soalnya kadang aku buka sosmed kan. Aku sering liat 

iklan Zalora,”73 dan informan 3 yang mengakatan “Biasanya sih Berry Benka soalnya 

                                                           
73 Wawancara dengan informan 12 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
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kan kalo kita buka website apa gitu kan kadang ada iklannya.”74 Dari jawaban informan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai kedua brand e-commerce 

tersebut mudah ditemukan secara umum seperti melalui media sosial.  

 Karakteristik lain dari B2C yaitu adanya service yang diberikan bersifat umum, 

sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang yang menggunakan sistem 

web, dan adanya service berdasarkan peminatan dimana konsumen dan produsen saling 

merespon satu sama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil jawaban informan 17, 

“Zalora. Soalnya pengirimannya cepat, terus kalau misal ada pertanyaan dia juga 

jawabnya cepet. Fast respond gitu,”75 dan informan 3 yang mengatakan “Lebih enakan 

Berry Benkanya sih. Jadi kalau kita tanya apa gitu mereka jelasinnya lebih enak. Terus 

kita tanya ini, nyari produk ini diarahinnya.”76 Dari informan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa service yang diberikan kedua brand e-commerce bersifat umum yakni melalui 

website.  

 Karakteristik B2C yang terakhir adalah dimana konsumen menggunakan sistem 

minimal berbasis web dan penyedia barang adalah pihak server. Hal tersebut jelas 

dilakukan oleh Zalora Indonesia dan Berry Benka karena dalam proses pembelian 

produk hingga layanan, konsumen menggunakan media website yakni 

                                                           
74 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
75 Wawancara dengan informan 17 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 16.00 di tempat kerjanya, The 

Tavern Group Semarang. 
76 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
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www.zalora.co.id dan www.berrybenka.com. Berikut merupakan tampilan website 

dari Zalora Indonesia dan Berry benka: 

 Gambar 4.1 Tampilan Website Zalora Indonesia 

   

  Sumber: www.zalora.co.id 

 Gambar 4.2 Tampilan Website Berry Benka 

  Sumber: www.berrybenka.com 

http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
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4.2 Merek atau Brand 

Merek merupakan sebuah nama atau simbol (seperti logo, merek dagang, 

desain kemasan, dan sebagainya) yang dibuat untuk membedakan satu produk dengan 

produk lainnya. Merek dapat juga dijadikan ciri untuk membedakan satu produk dari 

produk pesaing. Selain itu, merek yang telah dipatenkan dapat membuat produk 

tersebut menjadi lebih terlindungi dari upaya pemalsuan dan pembajakan.77  

Seperti yang telah dikatakan Kotler dalam Fandy Tjiptono bahwa ada enam 

makna yang bisa disampaikan melalui suatu merek yaitu: 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan 

produk bagi perusahaan. Seperti halnya produk yang dimiliki oleh Zalora 

Indonesia dan Berry Benka. Masing-masing kedua brand tersebut memiliki 

produk yang diberi nama atau label sama dengan brand mereka. Zalora 

Indonesia memiliki produk dengan nama atau label Zalora dan Berry Benka 

memiliki produk yang diberi nama atau label Berry Benka. Dengan 

menggunkana merek sebagai nama atau label produk mereka jelas akan 

mempermudah proses pelacakan produk bagi perusahaan. Ketika seseorang 

melihat produk dengan nama Zalora, pasti itu adalah produk milik Zalora 

Indonesia. Begitu juga dengan Berry Benka. Berikut merupakan logo dan 

contoh produk miliki  Zalora Indonesia dan Berry Benka: 

 

  

                                                           
77 Freddy Rangkuti, Op.Cit. hal.14 
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 Gambar 4.3 Logo Zalora Indonesia       Gambar 4.4 Produk Milik 

       Zalora Indonesia 

   

Sumber: www.zalora.co.id  Sumber: www.zalora.co.id 

 

 

          Gambar 4.5 Logo Berry Benka     Gambar 4.6 Produk Milik  

       Berry Benka 

 

Sumber: www.berrybenka.com               Sumber: www.berrybenka.com 

 

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa merek yang dimiliki dapat 

memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Ketika 

merek sudah melekat pada produk, dan sudah terdaftar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, tentu merek memiliki proteksi hukum. Sehingga dengan 

http://www.zalora.co.id/
http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
http://www.berrybenka.com/
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adanya merek inilah dapat terlindung dari upaya pelanggaran merek. Baik 

diantara Zalora Indonesia dan Berry Benka, masing-masing sudah memiliki 

bentuk proteksi hukum. Selain proteksi hukum terhadap merek, Zalora 

Indonesia dan Berry Benka menjamin proteksi hukum terhadap privasi 

konsumennya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kemananan yang 

bersifat informasi pribadi agar konsumen merasa nyaman dan aman dalam 

melakukan pembelian online. Berikut merupakan contoh proteksi hukum yang 

dimiliki oleh Zalora Indonesia dan Berry Benka: 

Gambar 4.7 Proteksi Hukum Zalora Indonesia 

 

Sumber: www.zalora.co.id 

 

  

http://www.zalora.co.id/
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Gambar 4.8 Proteksi Hukum Berry Benka 

 

 

Sumber: www.berrybenka.com 

 

 Informasi mengenai bentuk proteksi hukum tersebut dikomunikasikan secara 

 umum  melalui website masing-masing. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa 

dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Ketika merek sudah 

melekat di benak konsumen, tak jarang konsumen melakukan pembelian untuk 

kesekian kalinya. Hal ini yang menjadi tanda bahwa pelanggan merasa puas. 

Seperti yang dikatakan oleh informan 13, “Yang Zalora sih. Lebih seringnya ke 

situ. Lebih familiar juga,”78 dan informan 3 yang mengakatakan “Berry Benka 

                                                           
78 Wawancara dengan informan 13 pada pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat 

kerjanya, Pramita Lab Semarang. 

http://www.berrybenka.com/
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sih tetep ya. Seringnya juga belanja disana ya karena menurut saya kualitasnya 

bagus.”79 

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari 

para pesaing. Merek menjadi suatu hal untuk membedakan produk dari para 

pesaing lainnya, hal tersebut berlaku bagi Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil jawaban informan 13 “Dari Zalora Mbak. 

Karena dari segala merek ada, dari segala harga (dari yang paling murah sampai 

paling mahal) ada,”80 dan jawaban informan 3 “Berry Benka-nya. Soalnya kan 

kalo yang lagi model apa gitu yang in kita nyarinya paling ya di Berry Benka, 

yang modelnya inilah itulah.”81 Dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa 

baik Zalora Indonesia dan Berry Benka, masing-masing memiliki keunikan 

yang membedakan dengan para pesaingnya. 

5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, 

loyalitas pelanggan, dan citra unik yang berbentuk dalam benak konsumen. 

Merek yang dimiliki Zalora Indonesia dan Berry Benka menjadi sumber 

keunggulan yang kompetitif. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan 

1, “Kalo dipikir-pikir sih ngaruh juga ya kan kita brand kadang kan juga karena 

brand kan punya ciri khas masing-masing. Kalau diliat tuh kayak yang lebih 

                                                           
79 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
80 Wawancara dengan informan 13 pada pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat 

kerjanya, Pramita Lab Semarang. 
81 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
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mengenal dan menarik buat saya tuh Zalora,”82 dan informan 16, “Iya. Di Berry 

Benka. Karena lebih variatif dan merek-mereknya udah aku kenal 

sebelumnya.”83 

 Dari kedua contoh jawaban informan tersebut dapat dikatakan bahwa 

melalui merek, masing-masing memiliki keunggulan dan juga keunikan 

sehingga menarik di benak konsumen untuk melakukan pembelian. Salah satu 

hal yang menjadi keunggulan kompetitif lainnya adalah brand Zalora.co.id 

menjadi TOP Brand Award kategori online shop fashion (pakaian, sepatu dan 

aksesoris) pada tahun 2015 dengan perolehan Top Brand Index atau TBI 

sebesar 54,7% dan brand Berrybenka.com menempati posisi ketiga dengan 

perolehan 3.3%.84 

6. Sumber financial returns terutama menyangkut pendapatan masa depan. Merek 

menjadi sumber financial returns bagi masing-masing perusahannya. Merek 

dikatakan sebagai financial returns karena dengan memiliki merek, merupakan 

bagian dari investasi. Investasi inilah yang nantinya (di masa depan) akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut berlaku juga bagi brand 

Zalora Indonesia dan Berry Benka, apabila merek dapat dikelola dengan baik 

melalui brand communication yang tepat.  

                                                           
82 Wawancara dengan informan 1 pada hari Jumat, 24 Februari 2017, pukul 09.30 di rumahnya, Jl. 

Pusponjolo Dalam Semarang. 
83 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
84 http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2015_fase_2 

diakses pada tanggal 14 Maret 2017 

http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top_brand_index_2015_fase_2
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 Berdasarkan informasi siaran pers berupa rilis yang penulis temukan 

pada website Zalora Indonesia, diketahui bahwa peningkatan pendapatan 

Zalora Indonesia sebanyak 350% pada dua jam pertama Harbolnas (Hari 

Belanja Online Nasional) 2016 diluncurkan dibandingkan Harbolnas tahun 

lalu.85 Dari informasi tersebut disimpulkan bahwa brand Zalora Indonesia 

menjadi sumber financial returns yang diketahui dengan adanya peningkatan 

pendapatan dibanding tahun lalu. Di sisi lain, salah satu media online bernama 

mediaindonesia.com menjelaskan bahwa peningkatan penjualan juga terjadi 

pada situs belanja fesyen Berry Benka. Menurut PR dan Partnership Manager 

Berry Benka Beatrix Immanuel Martasaputri, peningkatan penjualan mencapai 

300% jika dibandingkan tahun lalu.86 Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa brand Berry Benka juga menjadi sumber financial returns 

karena adanya peningkatan penjualan yang mencapai 300% dibandingkan 

tahun lalu. 

4.3 Positioning 

Mengetahui positioning suatu brand merupakan bagian dari brand strategi yang 

nantinya akan membentuk brand awareness dan brand image. Berdasarkan 

kesimpulan dari pengertiannya, positioning merupakan sebuah komunikasi yang 

berhubungan dengan untuk mendapatkan tempat dibenak konsumen dengan tujuan 

                                                           
85 https://www.zalora.co.id/press/ diakses pada tanggal 19 Maret 2017 
86 http://www.mediaindonesia.com/news/read/82918/antusiasme-konsumen-melonjak-300/2016-12-16 

diakses pada tanggal 19 Maret 2017 

https://www.zalora.co.id/press/
http://www.mediaindonesia.com/news/read/82918/antusiasme-konsumen-melonjak-300/2016-12-16
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untuk membentuk citra yang baik dan memiliki posisi yang jelas di pasar. Untuk 

menentukan positioning sebuah merek tidaklah mudah. Diperlukan peran komunikasi 

serta upaya dan strategi positioning yang tepat, agar brand dapat terbangun di benak 

konsumen. Tujuan dari strategi positioning antara lain yaitu: 

1. Memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut berbeda dengan 

merek-merek yang bersaing.87 Zalora Indonesia dan Berry Benka telah 

memposisikan produk mereka di pasar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan 

yang dikatakan informan 14, “Menurut aku Zalora sih. Karena jenis-jenisnya 

lebih komplit,”88 dan informan 11 yang mengatakan, “Lebih salah satunya lebih 

ke Berry Benka. Alasannya ya biasa ya lebih up to date.”89 Dari jawaban 

tersebut disimpulkan bahwa Zalora Indonesia telah memposisikan produk 

mereka komplit atau lengkap sedangkan Berry Benka memposisikan produk 

mereka karena produk mereka up to date. 

2. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan hal-hal pokok pada 

pelanggan.90 Pada tujuan ini, Zalora Indonesia dan Berry Benka telah dapat 

menyampaikan hal-hal pokok kepada pelanggan. Hal tersebut sesuai dengan 

jawaban dari informan 7, “Zalora. Soalnya merek-merek yang di Zalora trusted 

                                                           
87 Rambat Lupiyoadi, Op.Cit. hal.48 
88 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
89 Wawancara dengan informan 11 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.15 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
90 Rambat Lupiyoadi, Op.Cit. hal.48 
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semua.”91 Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa brand Zalora 

Indonesia telah dapat menyampaikan salah satu hal pokok dimana ketika 

belanja di Zalora Indonesia itu trusted atau terpercaya. Sedangkan di sisi lain, 

menurut informan 18, “Iya, pasti ya soalnya namanya kan belanja online 

kadang ada barang yang nggak sesuai, warna juga yang keliatan bagus tapi 

nggak bagus aslinya. Kalo merek lebih ke Berry Benka.”92 Dari jawaban 

tersebut dapat disimpulkan bahwa brand Berry Benka telah dapat 

menyampaikan salah satu hal pokok dimana produk mereka sesuai dengan 

ekspektasi yang pelanggan harapkan. 

 Berdasarkan jawaban-jawaban informan di atas, dapat diketahui bahwa 

pelanggan dapat menceritakan mengenai produk dari Zalora Indonesia dan 

Berry Benka. Ketika pelanggan telah dapat menyampaikan persepsi mereka 

terhadap produk dari kedua brand tersebut, artinya Zalora Indonesia dan Berry 

Benka telah dapat memposisikan produk mereka di benak konsumen.  

3. Untuk mencapai hasil yang diharapkan perusahaan. Apa yang menjadi tujuan 

dari perusahaan menjadi salah satu tujuan strategi positioning.93 Hal tersebut 

telah dilakukan oleh Zalora Indonesia dan Berry Benka karena kedua brand 

tersebut masuk pada kategori 9 situs e-commerce fashion terbaik di Indonesia 

                                                           
91 Wawancara dengan informan 7 pada Senin, 6 Maret 2017, pukul 11.00 di tempat kerjanya, Radio Up 

Jl. Sidodadi Semarang. 
92 Wawancara dengan informan 18 pada hari Minggu 5 Maret 2017, pukul 13.00 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 164 Banyumanik Semarang. 
93 Rambat Lupiyoadi, Op.Cit. hal.48 
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menurut Tech in Asia Indonesia, dan masuk pada kategori Top Brand Award 

tahun 2015. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian yang baik bagi sebuah 

brand e-commerce, mengingat di Indonesia saat ini semakin banyak persaingan 

dibidang tersebut. 

4.4 Brand Positioning 

Brand positioning merupakan persepsi konsumen yang dapat dikomunikasikan 

melalui brand communication. Untuk menganalisis brand positioning Zalora Indonesia 

dan Berry Benka, digunakan 6 pendekatan menurut Tjiptono (2015) yaitu atribut 

produk, manfaat, pemakai, pesaing, kategori produk, dan harga. Keenam pendekatan 

ini menggunakan indikator yang penulis ambil dari hasil olahan jurnal skripsi karya 

Freddy Ahmadi (Universitas Brawijaya, 2014) yang diterbitkan dengan judul “Analisis 

Perbandingan Brand Positioning 7-Eleven terhadap Circle K, Lawson, Indomaret 

Point, Familymart berdasarkan Persepsi Konsumen Studi pada Konsumen 

Convenience Store di Jakarta Timur.” Beberapa indikator yang telah dibuat oleh 

peneliti sebelumnya menjadi rujukan penulis dalam membuat pertanyaan kepada 

informan. 

Sebelum masuk pada hasil wawancara yang akan dianalisis, berikut merupakan 

definisi variabel yang penulis ambil dari jurnal skripsi karya Freddy Ahmadi yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Definisi tersebut dimasukkan pada tabel 4.1 Definisi Variabel 

Brand Positioning, agar lebih mudah dipahami. Berikut merupakan tabel definisi 

variabel brand positioning tersebut: 
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Tabel 4.1 Definisi Variabel Brand Positioning 

No Variabel Indikator Pertayaan 

1. Atribut Produk 1. Dapat 

dikomunikasikan 

1. Bicara tentang informasi 

produk, menurut anda lebih mudah 

dalam menemukan informasi 

produk dari Zalora Indonesia atau 

Berry Benka? Dimana anda 

menemukan informasi-informasi 

tersebut? 

2. Manfaat 1. Kenyamanan 

2. Jenis dan 

Keberagaman produk 

1. Ketika melakukan pembelian 

online di Zalora Indonesia dan 

Berry Benka, menurut anda 

dimanakah anda merasa lebih 

nyaman? Alasannya? 

2. Dari segi jenis-jenis produk 

yang dijual, manakah diantara 

Zalora Indonesia dan Berry Benka 

yang memiliki produk lebih 

lengkap atau beragam? Mengapa? 

3. Pemakai 1. Asosiasi merek 

2. Penyampaian 

aspirasi 

1. Apakah merek mempengaruhi 

keputusan anda dalam pembelian? 

Diantara Zalora Indonesia dan 

Berry Benka, merek manakah 

yang lebih mempengaruhi? 

Mengapa? 

2. Setelah melakukan pembelian di 

kedua e-commerce tersebut, 

pernahkan anda menyampaikan 

aspirasi atau rasa kepuasan anda? 

Dalam bentuk apa, dimana dan 

kepada siapa saja? 
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4. Pesaing 1. Tingkat 

perbandingan kualitas 

2. Tingkat 

perbandingan layanan 

1. Ketika membeli suatu produk, 

diantara Zalora Indonesia dan 

Berry Benka manakah yang 

memiliki kualitas lebih baik? 

Mengapa? 

2. Ketika membeli suatu produk 

diantara Zalora Indonesia dan 

Berry Benka manakah yang 

memberikan layanan yang lebih 

baik? Mengapa? 

5. Kategori produk 1. Perbandingan 

website 

2. Perbandingan 

kemasan 

1. Saat membuka website kedua e-

commerce tersebut, manakah 

website yang lebih menarik 

perhatian anda? Mengapa? 

2. Setelah membeli produk di 

Zalora Indonesia dan Berry Benka, 

manakah brand e-commerce yang 

memiliki kemasan atau packaging 

lebih baik? Mengapa? 

6. Harga 1. Harga relative 

lebih murah 

1. Dari segi produk, diantara 

Zalora Indonesia dan Berry Benka 

manakah yang memiliki harga 

relative lebih murah? 

 

Berdasarkan uraian definisi variabel di atas terdapat sepuluh pertanyaan inti 

yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana perbandingan brand positioning 

Zalora Indonesia dan Berry Benka berdasarkan keputusan pekerja perempuan (sebagai 

konsumen) di Kota Semarang. Pertanyaan yang telah disampaikan kepada informan 

bersifat snowball question sehingga sangat dimungkinkan penulis menyampaikan 
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pertanyaan diluar pertanyaan inti dan mendapatkan jawaban lain. Jawaban-jawaban 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan sebagai data primer, 

digunakan untuk menganalisa brand positioning Zalora Indonesia dan Berry Benka. 

4.4.1 Brand positioning Zalora Indonesia dan Berry Benka 

Menurut Tjiptono (2015) enam langkah pendekatan dalam melakukan aktivitas 

brand positioning yaitu atribut produk, manfaat, pemakai, pesaing, kategori produk dan 

harga. Berikut merupakan hasil analisa berdasarkan keenam pendekatan tersebut: 

1. Atribut produk  

 Dalam pengertian pendekatan atribut produk, digunakan indikator 

bagaimana produk dapat dikomunikasikan kepada konsumen. Berdasarkan 

hasil dari wawancara, informan 1 mengatakan, “Kalau untuk informasi sih lebih 

gampang Zalora ya. Soalnya saya lebih familiar juga sama Zalora. Jadi yang 

lebih saya dengar tuh Zalora,”94 informan 19 mengatakan “Lebih gampang 

Zalora sih Mbak. Biasanya aku liat dari instagram karena aku follow instagram-

nya, pas liat website itu aku sering liat iklannya. Terus yaudah aku klik-klik 

aja.”95 Di sisi lain, informan 5 mengatakan “Malah justru Berry Benka karena 

email saya, saya masukan di situ. Saya daftar sebagai newsletter, setiap 

informasi apapun aku bisa dapet infonya lewat email. Saya justru lebih banyak 

dapat dari Berry Benka ya. Kalau Zalora jarang dapet info tetapi memang 

                                                           
94 Wawancara dengan informan 1 pada hari Jumat, 24 Februari 2017, pukul 09.30 di rumahnya, Jl. 

Pusponjolo Dalam Semarang. 
95 Wawancara dengan informan 19 pada hari Senin, 6 Maret 2017, pukul 07.00 di rumahnya, Jl. 

Bergota Talang Semarang. 
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mungkin kebiasaan aja jadi lebih sering buka link-nya,”96 informan 16 

mengatakan “Kalo informasi, dari Berry Benka. Biasanya tau dari temen, dari 

promo-promo di Youtube kan juga suka ada iklannya.”97  

 Dari masing-masing jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa 

Zalora Indonesia dan Berry Benka dapat mengomunikasikan produk dengan 

baik kepada konsumen. Informasi tersebut didapatkan melalui berbagai media 

yang telah disediakan, misalnya seperti website, media sosial seperti instagram, 

email, dan bahkan ada juga konsumen yang mendaftarkan email mereka 

sebagai newsletter. Newsletter ini merupakan salah satu fitur yang disediakan 

oleh Zalora Indonesia dan Berry Benka, dimana ketika konsumen mendaftarkan 

email secara otomatis dan rutin akan mendapatkan informasi-informasi terbaru 

dari brand tersebut. Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara 

keseluruhan, dalam atribut ini preferensi konsumen lebih pada Zalora 

Indonesia. 

2. Manfaat  

 Dalam pengertian pendekatan manfaat, digunakan indikator bagaimana 

kenyamanan dalam melakukan pembelian dan jenis atau keberagaman produk 

yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara untuk menjawab indikator 

kenyamanan dalam melakukan pembelian, informan 8 mengatakan “Kalo aku 

                                                           
96 Wawancara dengan informan 5 pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 17.00 di tempat kerjanya, 

PT. Indosat Semarang. 
97  Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
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sih lebih nyaman di Zalora ya. Soalnya tu kalo pernah juga kan ya kalo misal 

barang belum sampe juga telpon call center. Call center-nya langsung tanggap 

gitu. Langsung cepet gitu. Kalo misalkan aku nih misal lagi di Solo aku minta 

barangnya dikirim ke Solo tapi misalkan aku tiba-tiba aku harus ke Semarang 

aku minta diganti ke Semarang ya dilayani dengan bagus sih oleh Zalora,”98 

informan 14 mengatakan “Kalo melakukan pembelian online sejauh ini nyaman 

di Zalora ya. Menurut aku lebih praktis, terus ada kategori-kategorinya juga. 

Hampir sama sih sebenernya mereka berdua. Cuma kalo menurut aku lebih 

simpel di Zalora.”99  

 Di sisi lain, informan 3 mengatakan “Lebih nyamannya di Berry Benka 

nya sih. Kalo misalkan kita tanya apa dia tu lebih cepet. Terus abis itu mereka 

barangnya juga lebih banyak pilihannya daripada yang di Zalora,”100 informan 

16 mengatakan “Kalo lebih nyaman di Berry Benka-nya. Karena tampilannya 

lebih enak dilihat jadi milih-milihnya juga lebih enak aja.”101 Dari masing-

masing jawaban informan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing informan 

memiliki kenyamanan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.  

                                                           
98  Wawancara dengan informan 8 pada hari Selasa, 28 Februari 2017, pukul 16.30, di tempat kerjanya, 

Bank OCBC NISP Semarang. 
99 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
100 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
101 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. Banyumanik, Semarang. 
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 Pada indikator keberagaman produk yang dimiliki, informan 15 

mengatakan “Kalo menurut saya sih kayaknya lebih beragam Zalora ya. Karena 

dia brand-brand yang banyak di mall-mall, yang nggak ada di mall Semarang 

kan saya tinggal di Semarang. Itu juga ada di Zalora. Jadi saya bisa pilihannya 

lebih beragamlah gitu,”102 informan 17 “Di Zalora. Soalnya, kalau Berry Benka 

cuma banyak produk ceweknya, kalo di Zalora lebih lengkap kan saya kadang-

kadang beli hadiah juga.”103 Di sisi lain, informan 11 mengatakan “Emm.. dua-

duanya sih ya kalo itu. Lebih salah satunya lebih ke Berry Benka. Alasannya 

ya biasa ya lebih up to date,”104 informan 16 mengatakan “Emm.. Zalora tu 

lebih banyak juga ya. Cuma aku tu lebih suka di Berry Benka karena ngga 

terlalu banyak prodak dari merek-nya itu sendiri.”105 Dari jawaban informan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa dasar konsumen memilih produk mana yang 

lebih beragam berkaitan dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri.   

 Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara keseluruhan, baik pada 

indikator kenyamanan dalam melakukan pembelian dan jenis atau 

keberagaman produk yang dimiliki, preferensi konsumen lebih pada Zalora 

Indonesia. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam 

                                                           
102 Wawancara dengan informan 15 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 12.00, di tempat kerjanya, 

The Tavern Group Semarang. 
103 Wawancara dengan informan 17 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 16.00 di tempat kerjanya, 

The Tavern Group Semarang. 
104 Wawancara dengan informan 11 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.15 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
105 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
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pendekatan manfaat, konsumen lebih memilih Zalora Indonesia daripada Berry 

Benka. 

3. Pemakai  

 Pada pendekatan pemakai digunakan indikator asosiasi merek dan 

penyampaian aspirasi. Seperti yang telah diketahui bahwa sebuah merek 

memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan, maka merek 

menjadi sesuatu yang tidak terlepas untuk mengetahui bagaimana positioning 

sebuah brand. Berdasarkan hasil wawancara informan 7 mengatakan “Zalora. 

Soalnya kalo saya tidak salah pilihan mereknya lebih banyak di Zalora, dan 

merek-merek yang di Zalora trusted semua,”106 informan 14 “O sangat. Merek 

menurut aku identity yang apa yang harus aku beli. Jadi tanpa ada merek 

sometimes kadang ada orang berfikir berapa kali lipat buat beli sesuatu. Lebih 

tertarik merek Zalora.”107 Di sisi lain, informan 18 mengatakan “Iya, pasti ya 

soalnya namanya kan belanja online kadang suka ada barang yang nggak 

sesuai, warna juga yang keliatan bagus tapi nggak bagus aslinya. Kalo merek 

lebih ke Berry Benka juga,”108 informan 16 mengatakan “Iya. Di Berry Benka. 

Karena lebih variatif dan merek-mereknya udah aku kenal sebelumnya.”109 

                                                           
106 Wawancara dengan informan 7 pada Senin, 6 Maret 2017, pukul 11.00 di tempat kerjanya, Radio 

Up Jl. Sidodadi Semarang. 
107 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
108 Wawancara dengan informan 18 pada hari Minggu 5 Maret 2017, pukul 13.00 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 164 Banyumanik Semarang. 
109 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa merek mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian.  

 Bicara mengenai indikator penyampaian asprasi, informan 5 

mengatakan “Sering, ke temen dulu waktu itu. Kalau ke media ntar tu kayak 

endorse. Jadi lebih ke temen, dan lebih sering Zalora,”110 informan 6 

mengatakan “Pernah. Waktu itu di Zalora. Ke yang kan ada yang biasa kita 

kasih bintang atau gimana gitu pas di gambarnya. Aku cuma kasih bintang aja 

sih. Itu kan termasuk aspirasi kan?”111 Di sisi lain, informan 16 mengatakan 

“Oiya pasti. Waktu beli Berry Benka. Jadi kalo aku puas aku pasti cerita ke 

temen apa nggak aku ngomong ke siapa ya otomatis jadi kayak promosi secara 

nggak langsung kan,”112 informan 11 mengatakan “Aspirasi paling ini ya 

ucapan thanks ke Berry Benka barangnya oke sudah sampe.”113 Dari jawaban 

informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah aspirasi yang disampaikan 

konsumen kepada publik atau kepada orang lain dapat menjadi sarana promosi. 

 Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara keseluruhan, baik pada 

indikator asosiasi merek dan penyampaian aspirasi, preferensi konsumen lebih 

pada Zalora Indonesia. Sehingga dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
110 Wawancara dengan informan 5 pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 17.00 di tempat kerjanya, 

PT. Indosat Semarang. 
111 Wawancara dengan informan 6 pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 18.00 di tempat kerjanya, 

PT. Indosat Semarang. 
112 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
113 Wawancara dengan informan 11 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.15 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 



71 
 

dalam pendekatan pemakai, konsumen lebih memilih Zalora Indonesia 

daripada Berry Benka. 

4. Pesaing  

 Pada pendekatan pesaing digunakan indikator perbandingan kualitas 

dan layanan. Perbandingan kualitas dan layanan tentu sangat tergantung pada 

persepsi konsumen. Namun, kedua hal ini menjadi indikator untuk dapat 

mengetahui bagaimana brand positioning dalam pendekatan pesaing. Soal 

kualitas produk, informan 12 mengatakan “E.. kalo sejauh ini aku lebih prefer 

ke Zalora ya. Karena mungkin udah ini ya minded ke Zalora gitu ya. Jadi lebih 

yakin ke Zalora,”114 informan 14 mengatakan “Kualitasnya lebih bagus Zalora. 

Terus untuk harganya juga pun dibandingin  Zalora dan Berry Benka  walaupun 

hampir mirip-mirip tapi ada diskon diskon tertentu kalo di Zalora karena 

biasanya kalo di Zalora sering beli itu lebih sering dapet voucher diskon.”115 Di 

sisi lain, informan 18 mengatakan “Berry Benka sih menurut aku. Solanya 

barangnya sesuai detail yang diliatin,”116 informan 11 mengatakan “Berry 

Benka ya Mbak. Saya cocok aja gitu sama kualitasnya, sesuai dengan harga. 

Harganya worth it lah.”117 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
114 Wawancara dengan informan 12 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
115 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention  

Center Semarang. 
116 Wawancara dengan informan 18 pada hari Minggu 5 Maret 2017, pukul 13.00 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 164 Banyumanik Semarang. 
117 Wawancara dengan informan 11 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 11.15 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
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kualitas produk berkaitan dengan harga, dan tingkat kepuasan pada produk 

tersebut. Selain itu kepercayaan konsumen terhadap brand itu sendiri juga 

mempengaruhi dalam tingkat kualitas produk. 

 Bicara mengenai indikator yang kedua yakni layanan, informan 12 

mengatakan “Kalo dulu aku sering ke Zalora. Dia tu ini sih lebih cepet 

barangnya dateng juga ya. Jadi abis itu aku pikir-pikir lagi kalo misal butuh 

barang cepet juga kan mendingan ke Zalora,”118 informan 20 mengatakan “Aku 

lebih suka di Zalora. Lebih fast respon ya Mbak. Terus kemudian dia itu cepat, 

terus apa ya.. pokoknya pelayannya dia itu bagus.”119 Di sisi lain, informan 18 

mengatakan “Ee… mungkin sama aja kali ya menurut aku, cuma kalo Zalora 

itu aku beli itu juga warnanya nggak begitu cocok sama yang aslinya. Terus 

transaksinya bagus semua. Secara garis besar Berry Benka lebih baik,”120 

informan 3 “Lebih enakan yang di Berry Benka-nya sih. Jadi kalau kita tanya 

apa gitu mereka lebih jelasinnya lebih enak. Terus kita tanya ini, nyari produk 

ini diarahinnya.”121 Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa layanan 

yang baik, dimulai dari layanan awal dalam proses pemilihan produk hingga 

pada layanan after sells. Layanan yang diberikan kepada konsumen merupakan 

                                                           
118 Wawancara dengan informan 12 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
119 Wawancara dengan informan 20 pada Senin, 6 Maret 2017, pukul 12.00 di tempat kerjanya, Radio 

Up Jl. Sidodadi Semarang. 
120 Wawancara dengan informan 18 pada hari Minggu 5 Maret 2017, pukul 13.00 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 164 Banyumanik, Semarang. 
121 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
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bagian dari proses mengomunikasikan sebuah produk kepada konsumen untuk 

membentuk kepercayaan atau trust.  

 Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara keseluruhan, baik pada 

indikator perbandingan kualitas dan layanan, preferensi konsumen lebih pada 

Zalora Indonesia. Melalui dua hasil indikator yang inilah dapat disimpulkan 

bahwa dalam pendekatan pesaing, konsumen lebih memilih Zalora Indonesia 

daripada Berry Benka. 

5. Kategori produk  

 Pada pendekatan kategori produk, digunakan indikator perbandingan 

website dan kemasan. Proses pembelian produk Zalora Indonesia dan Berry 

Benka dilakukan melalui website. Kemasan menjadi hal yang digunakan untuk 

mengetahui sebuah brand positioning pada ketegori ini. Berdasarkan hasil 

wawancara menggunakan indikator perbandingan website, informan 17 

mengatakan “Zalora. Suka aja sama desainnya. Kategori milihnya juga lebih 

enak Zalora,”122 informan 14 mengatakan “E.. menurut aku lebih Zalora sih. 

Visualnya lebih oke. Terus konsepnya juga lebih buat enak dipandang diliat.”123 

Di sisi lain, informan 2 mengatakan “Kalau secara visual sih Berry Benka ya. 

Itu perempuan banget gitu. Dari warna-warnanya kayak gitu,”124 informan 6 

                                                           
122 Wawancara dengan informan 17 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 16.00 di tempat kerjanya, 

The Tavern Group Semarang. 
123 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
124 Wawancara dengan informan 2 pada hari Jumat, 24 Februari 2017, pukul 19.00 di Café Ibarbo, 

Semarang. 
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mengatakan “Berry Benka. Alasannya karena klasik. Kalau Zalora tu kayak 

pusing aja gitu lihatnya. Udah banyak gambar-gambar. Kalo di Berry Benka 

kan lebih enak aja. Karena aku orangnya suka yang to the point.”125 Dari 

jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa website dengan konsep 

yang baik dan simpel akan menarik bagi konsumen dalam melakukan 

pembelian. 

 Pada indikator kemasan atau packaging, informan 4 “Kalau kemasan 

produk 11:12 ya. Tapi tetep lebih bagus di Zalora,”126 informan 14 mengatakan 

“Buat Zalora kali ya. Lebih simpel. Terus apalagi kalo sepatu itu juga nggak 

cuma plastik aja atau kayak dibungkus tapi bukan kardus. Nah, kalo Zalora itu 

beli baju beli sepatu. Itu tu dapet kardusnya.”127 Di sisi lain, informan 12 

mengatakan “Lebih apa ya? Kayaknya lebih eye catching ke Berry Benka ya. 

Soalnya girly banget,”128 informan 19 mengatakan “Menarik Berry Benka. Aku 

seneng, soalnya dia ini pakeknya tas kantongnya pakek tas kain itu lho, jadi 

bisa dipakek kan selanjutnya. Nggak kebuang.”129 Dari jawaban tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemasan atau packaging merupakan hal yang tidak terlepas 

                                                           
125 Wawancara dengan informan 6 pada pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 18.00 di tempat 

kerjanya, PT. Indosat Semarang. 
126 Wawancara dengan informan 4 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Sriwijaya Semarang. 
127 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
128 Wawancara dengan informan 12 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
129 Wawancara dengan informan 19 pada hari Senin, 6 Maret 2017, pukul 07.00 di rumahnya, Jl. 

Bergota Talang Semarang. 
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dari layanan yang diberikan kepada konsumen. Kemasan atau packaging yang 

menarik akan memberikan kesan yang baik juga untuk konsumen. Melalui 

kemasan, perusahaan dapat menyampaikan aspirasi dalam bentuk terima kasih 

dan hal tersebut membentuk citra yang baik bagi perusahaan.  

 Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara keseluruhan, baik pada 

indikator perbandingan website dan kemasan atau packaging, preferensi 

konsumen lebih pada Berry Benka. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

dalam pendekatan kategori produk, konsumen lebih memilih Berry Benka 

daripada Zalora Indonesia. 

6. Harga  

 Pada pendekatan harga, digunakan indikator perbandingan harga mana 

yang relative lebih murah. Ketika pertanyaan manakan yang memiliki produk 

dengan harga yang relative lebih murah informan 19 mengatakan “Relative 

lebih murah Zalora sih menurut aku. Karena banyak diskon Mbak disana,”130 

informan 12 mengatakan “E.. mungkin ke Zalora juga ya. Karena Zalora kan 

promonya juga lebih banyak.”131 Di sisi lain, informan 3 mengatakan “Murah 

nggak murah tergantung kualitasnya sih kalo itu. Lebih murah Berry Benka sih 

kalo menurut aku dengan hasil yang lebih bagusan,”132 informan 16 

                                                           
130 Wawancara dengan informan 19 pada hari Senin, 6 Maret 2017, pukul 07.00 di rumahnya, Jl. 

Bergota Talang Semarang. 
131 Wawancara dengan informan 12 pada hari Rabu, 1 Maret 2017, pukul 12.10 di tempat kerjanya, 

Pramita Lab Semarang. 
132 Wawancara dengan informan 3 pada hari Sabtu, 25 Februari 2017, pukul 11.00 di rumahnya, Jl. 

Lamongan Tengah II Semarang. 
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mengatakan “Kalau aku liat beberapa waktu itu pernah membandingkan antara 

keduanya, kayaknya lebih murah Berry Benka ya.”133 Dari jawaban-jawaban 

informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga yang relative lebih murah 

dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian. 

 Berdasarkan hasil jawaban 20 informan secara keseluruhan, melalui 

indikator perbandingan harga mana yang relative lebih murah, preferensi 

konsumen lebih pada Zalora Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan 

bahwa dalam pendekatan harga, konsumen lebih memilih Zalora Indonesia 

daripada Berry Benka. 

4.4.2 Komparasi Brand Positioning antara Zalora Indonesia dan Berry Benka 

Dari penjabaran jawaban informan secara deskriptif, hasil dari jawaban tersebut 

penulis uraikan dalam bentuk histogram frekuensi pendekatan brand positioning. Hal 

tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses membaca hasil wawancara. 

Selain itu tabel ini juga digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil komparasi brand 

positioning antara Zalora Indonesia dan Berry Benka. Berikut merupakan histogram 

frekuensi pendekatan brand positioning: 

  

                                                           
133 Wawancara dengan informan 16 pada hari Minggu, 5 Maret 2017, pukul 10.11 di rumahnya, Jl. 

Kruing 6 no. 157 Banyumanik, Semarang. 
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Gambar 4.9 Histogram Frekuensi Pendekatan Brand Positioning 

 

Sumber: Olahan Penulis 

 Berdasarkan hasil olahan data melalui tabel kategori jawaban di atas, dapat 

diketahui bahwa dari pendekatan atribut produk, manfaat, pemakai, pesaing, dan harga, 

preferensi konsumen lebih pada Zalora Indonesia dibandingkan dengan Berry Benka. 

Sedangkan pada pendekatan lainnya yakni kategori produk, preferensi konsumen lebih 

pada Berry Benka dibandingkan dengan Zalora Indonesia. Melalui keenam pendekatan 

tersebut telah diketahui bagaimana brand positioning antara Zalora Indonesia dan 

Berry Benka berdasarkan keputusan pekerja perempuan di Kota Semarang sebagai 

konsumen.  

 Dari hasil tabel kategori jawaban, penulis mengolah data ke dalam bentuk yang 

lebih sederhana lagi. Hasil tersebut diuraikan secara deskriprif dan dalam bentuk 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Frekuensi Pendekatan Brand Positioning

Zalora Indonesia Berry Benka



78 
 

angka. Angka inilah yang akan digunakan untuk lebih menjelaskan maksud dari apa 

yang telah dideskripsikan untuk mempermudah dalam memahaminya. Uraian 

pengolahan data sebagai berikut:  

1. Atribut Produk 

 Dalam pendekatan atribut produk, digunakan indikator bagaimana 

produk dapat dikomunikasikan kepada konsumen. Hasil dari pengolahan data 

diketahui bahwa 15 dari 20 atau 75% dari informan menjawab Zalora Indonesia 

lebih disukai dalam hal menemukan informasi dari produk. Kemudahan dalam 

memperoleh informasi tentang Zalora Indonesia inilah menjadi keunggulan 

pertama bagi Zalora Indonesia dalam brand positioning-nya bagi para pekerja 

perempuan di Kota Semarang. Kemudahan dalam memperoleh informasi 

menjadi bagian yang penting karena tanpa adanya kemudahan tersebut, 

perusahaan gagal dalam menjual produk dan membentuk citra perusahaan. 

 Zalora Indonesia menggunakan media seperti email, media sosial dan 

website dalam mengomunikasikan produknya. Hal tersebut sesuai dengan 

proses komunikasi dimana dibutuhkan media dalam menyampaikan sebuah 

informasi kepada penerima. Dalam hal ini, media yang digunakan Zalora 

Indonesia yaitu media berbasis teknologi internet. 

2. Manfaat 

 Dalam pendekatan manfaat digunakan indikator bagaimana 

kenyamanan dalam melakukan pembelian dan jenis atau keberagaman produk 

yang dimiliki. Hasil pengolahan data diketahui bahwa 16 dari 20 atau 80% 
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informan menjawab lebih nyaman melakukan pembelian di Zalora Indonesia. 

Di sisi lain, bagaimana keberagaman produk dan jenis-jenis produk yang 

dimiliki, 16 dari 20 atau 80% menjawab Zalora Indonesia memiliki jenis 

produk yang lebih beragam. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa preferensi konsumen lebih pada Zalora Indonesia daripada Berry Benka 

dalam kenyaman produk dan keberagaman produk pada pendekatan manfaat. 

 Kenyamanan konsumen dalam pendekatan ini dapat diketahui dari 

adanya layanan yang baik dan tidak mengecewakan, yang diberikan oleh Zalora 

Indonesia. Kenyamanan juga dapat diketahui dengan disediakannya jenis-jenis 

produk yang beragam sehingga konsumen merasa dimudahkan dalam mencari 

barang yang diinginkan. 

3. Pemakai  

 Pada pendekatan pemakai digunakan indikator asosiasi merek dan 

penyampaian aspirasi. Seperti yang telah diketahui bahwa sebuah merek 

memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan, maka merek 

menjadi sesuatu yang tidak terlepas untuk mengetahui bagaimana positioning 

sebuah brand. Hal tersebut diketahui dengan hasil wawancara yakni 16 dari 20 

atau 80% menjawab konsumen lebih menyukai Zalora Indonesia daripada 

Berry Benka dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam menyampaikan 

aspirasi, 16 dari 20 atau 80% informan menjawab bahwa mereka lebih sering 

menyampaikan aspirasi setelah melakukan pembelian di Zalora Indonesia. 

Melalui aspirasi inilah juga dapat diketahui bahwa Zalora Indonesia telah 
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berhasil untuk melakukan komunikasi secara baik dengan para konsumennya. 

 Hal tersebut tentunya menjadi pencapaian yang harus dilakukan untuk 

dapat mengetahui bagaimana keinginan konsumen agar perusahaan membuat 

strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, dengan penyampaian aspirasi inilah 

dapat diketahui seperti apa citra yang terbentuk dibenak konsumen dan terakhir 

dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan promosi kepada calon 

konsumen lain yang belum dapat dicapai oleh perusahaan. 

4. Pesaing 

 Pada pendekatan pesaing digunakan indikator perbandingan kualitas 

dan layanan. Perbandingan kualitas dan layanan tentu sangat tergantung pada 

persepsi konsumen. Namun, kedua hal ini menjadi indikator untuk dapat 

mengetahui bagaimana brand positioning dalam pendekatan pesaing. Dari segi 

kualitas 15 dari 20 atau 75% informan menjawab bahwa kualitas Zalora 

Indonesia lebih disukai daripada Berry Benka.  Dari segi layanan, 15 dari 20 

atau 75% dari informan menjawab bahwa layanan Zalora Indonesia lebih 

disukai daripada Berry Benka. Dari segi kualitas dan kenyamanan maka dapat 

disimpulkan bahwa pada pendekatan pesaing, preferensi konsumen lebih pada 

Zalora Indonesia daripada Berry Benka.  

 Kualitas produk erat kaitannya dengan persepsi konsumen terhadap 

produk yang dibeli. Ketika apa yang dipersepsikan konsumen sesuai dengan 

produk yang telah dibeli atau diterima, konsumen merasa kualitas produk baik. 

Layanan merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk membangun brand 
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image dan brand awareness. Ketika layanan yang diberikan oleh Zalora 

Indonesia disimpulkan baik, secara tidak langsung akan menjangkau para 

konsumen untuk terus melakukan pembelian berikutnya. 

5. Kategori Produk 

 Pada pendekatan kategori produk, digunakan indikator perbandingan 

website dan kemasan. Proses pembelian produk Zalora Indonesia dan Berry 

Benka dilakukan melalui website. Kemasan menjadi hal yang digunakan untuk 

mengetahui sebuah brand positioning pada ketegori ini. Dari kedua hal inilah 

informan menjawab berdasarkan persepsi secara visual. Seperti yang telah 

diketahui bahwa visual menjadi faktor pendukung lain yang mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Dari hasil wawancara 

disimpulkan bahwa 18 dari 20 atau 90% informan menjawab website yang 

dimiliki Berry Benka lebih menarik daripada Zalora Indonesia. Di sisi lain, soal 

kemasan atau packaging suatu produk 17 dari 20 atau 85% informan menjawab 

kemasan atau packaging Berry Benka lebih menarik daripada Zalora Indonesia. 

Dari kedua hal yakni: website dan kemasan atau packaging, dapat disimpulkan 

bahwa dalam pendekatan kategori produk, preferensi konsumen lebih pada 

Berry Benka daripada Zalora Indonesia.  

 Warna-warna, penataan layout dan gambar, serta jenis font yang 

digunakan oleh Berry Benka membuat konsumen nyaman dan tertarik untuk 

melakukan pembelian. Bicara soal kemasan atau packaging, konsumen merasa 

bahwa kemasan atau packaging dari Berry Benka lebih unik dan menarik. 
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Secara visual kedua hal ini menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Berry 

Benka. 

6. Harga 

 Pada pendekatan harga, digunakan indikator perbandingan harga mana 

yang relative lebih murah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa 12 dari 20 

atau 60% informan menjawab harga yang dimiliki Zalora Indonesia relative 

lebih murah dibanding Berry Benka. Melalui perbandingan harga inilah dapat 

disimpulkan bahwa dalam kategori harga, preferensi konsumen lebih pada 

Zalora Indonesia daripada Berry Benka. Harga yang relative lebih murah 

banyak ditemukan di Zalora Indonesia karena brand tersebut juga sering 

memberikan diskon, potongan harga serta promo-promo yang menarik. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dimiliki oleh 

Zalora Indonesia. 

4.5 Keputusan Pembelian atau Purchase Decision 

Selain sepuluh pertanyaan inti yang ditanyakan kepada informan melalui 

wawancara, penulis memperoleh hasil jawaban dari beberapa pertanyaan tambahan 

lain yang dapat digunakan untuk mengetahui keputusan pembelian atau purchase 

decision. Pertanyaan tersebut bersifat snowball question dan hal ini memungkinkan 

adanya informan yang tidak menerima pertanyaan tersebut. Basu Swastha dan Hani 

Handoko (2000) menyatakan bahwa keputusan pembelian pelanggan sebenarnya 
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merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan yang terdiri dari: jenis produk, bentuk 

produk, merek, penjualnya, jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayaran.134 

Dari beberapa pertanyaan tambahan, dibuat tabel kategori jawaban tambahan 

yang dibuat untuk mempermudah dalam proses membaca hasil wawancara. Beberapa 

pertanyaan tambahan inilah yang nantinya akan dikorelasikan dengan keputusan 

pembelian atau purchase decision dan keenam pendekatan menurut Tjiptono (2015). 

Berikut merupakan tabel kategori jawaban tambahan: 

  Tabel 4.2 Tabel Kategori Jawaban Tambahan 

Pertanyaan Hasil  Kesimpulan 

Kenapa anda lebih 

tertarik belanja secara 

online daripada datang 

langsung ke toko? 

- Waktunya singkat, lebih 

gampang 

- Varian produknya lebih 

banyak, bisa lewat 

media sosial 

- Pilihannya lebih banyak 

- Barangnya update, 

model lebih beragam 

- Lebih simpel, bayarnya 

lebih gampang 

- Barangnya lebih 

lengkap 

- Lebih mudah 

- Waktu fleksibel 

- Harga lebih murah 

- Lebih mudah 

- Waktu fleksibel  

- Barangnya lebih bagus 

- Lebih mudah 

- Waktu fleksibel, praktis 

Waktunya singkat dan 

fleksibel, lebih gampang 

(bisa lewat media sosial), 

simpel, praktis, bayarnya 

gampang,  varian produk 

dan model beragam, 

lengkap dan bagus, barang 

update, bayarnya lebih 

gampang, harga lebih 

murah 

                                                           
134 Manajemen Komunikasi, Op.Cit. hal.103-104 
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- Waktu fleksibel, harga 

lebih murah, barang 

lebih lengkap 

- Praktis, lebih mudah 

- Waktu fleksibel 

- Waktu fleksibel 

- Waktu fleksible, variatif 

- Praktis, mudah, barang 

update 

Range waktu anda 

dalam belanja online? 

- 4-5 per tahun 

- 4-5 per bulan 

- 3-4 per bulan 

- 2-3 per bulan 

- 3 kali per bulan 

- 4-7 per bulan 

- 6 bulan sekali 

- 3-5 per bulan 

- 2-3 per bulan 

- 4 per bulan 

- 1 per bulan 

- 1 per bulan 

- Sesuai kebutuhan 

- 2-3 per bulan 

- 2-3 per bulan 

- 3 per bulan 

- 5 per bulan 

- 2 per bulan 

- 2 per bulan 

- 2-3 per bulan 

Sesuai kebutuhan, 1-7 kali 

belanja online dalam satu 

bulan. 

Berapa biaya atau 

budget yang anda 

keluarkan saat belanja 

online? 

- 300.000-500.000 

- 600.000 

- 1.000.000-1.500.000 

- 200.000-300.000 

- 300.000-700.000 

- <100.000 

- 500.000-800.000 

- ± 200.000 

- 500.000 

- 500.000 

- 300.000 

- 300.000 

- 600.000 

100.000 – 1.500.000 
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Bagaimana pengalaman 

anda dalam promo-

promo yang diberikan 

atau pada event-event 

tertentu? Apakah ada 

pengaruh dalam 

pembelian? 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

5 dari 20 informan 

menjawab ada pengaruh 

antara promo yang 

diberikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Sehingga dapat 

disimpulkan 25% ada 

pengaruh dengan adanya 

promo yang diberikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Bagaimana pengaruh 

belanja online secara 

psikologi terhadap anda 

ketika sudah bekerja? 

- Ada pengaruh 

- Tidak ada  pengaruh 

- Tergantung  

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

- Ada pengaruh 

18 dari 20 informan 

menjawab ada pengaruh 

secara psikologis dalam 

belanja online ketika 

sudah bekerja, 1 dari 20 

informan menjawab tidak 

ada pengaruh secara 

psikologis dalam belanja 

online ketika sudah 

bekerja, 1 dari 20 orang 

menjawab tergantung 

masing-masing orang 

apakah ada pengaruh   

secara psikologis dalam 

belanja online. 

90% = ada pengaruh 

5% = tidak ada pengaruh 

5% = tergantung 

 

 Berdasarkan hasil olahan data penulis, dapat disimpulkan bahwa alasan 

mengapa seseorang lebih tertarik belanja secara online daripada datang langsung 
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membeli ke toko adalah karena dari segi waktu, belanja online lebih fleksibel, bahkan 

tidak memakan waktu yang lama dan cenderung lebih singkat. Dari segi kegunaannya, 

belanja online dirasa lebih mudah karena bisa lewat media sosial atau media berbasis 

teknologi internet, lebih simpel, dan juga praktis.  

 Produk-produk yang dijual juga memiliki model, jenis, dan bentuk yang 

beragam bayarnya gampang. Produk atau barang juga lebih lengkap dan update 

(mengikuti perkembangan). Dari segi harga, diketahui bahwa harga produk yang ada 

di online lebih murah serta memiliki metode pembayaran yang lebih mudah. Dalam 

melakukan pembelian online, rata-rata seseorang akan belanja sebanyak 1-7 kali per 

bulan dengan biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp 100.000-, hingga Rp 1.500.00-,. 

 Sebanyak 25% informan menjawab bahwa dengan adanya promo-promo atau 

event-event tertentu yang ditawarkan, mempengaruhi keputusan dalam pembelian. 

Sedangkan jika dilihat dari pengaruh psikologis, sebanyak 90% menjawab adanya 

pengaruh secara psikologis dengan pembelian online, 5% menjawab tidak ada 

pengaruh secara psikologis dengan pembelian online, dan 5% sisanya menjawab hal 

tersebut tergantung pada masing-masing individu. 

 Menurut Kotler & Amstrong, keputusan pembelian atau purchase decision 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-

benar membeli.135 Keputusan pembelian dalam hal ini berkaitan dengan hasil yang 

sudah didapatkan berdasarkan brand positioning yang telah dibahas sebelumnya. 

                                                           
135 Manajemen Komunikasi, Op.Cit. hal.103-104 
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Berdasarkan hasil perbandingan brand positioning tersebut, Zalora Indonesia lebih 

dipilih konsumen di 5 dari 6 pendekatan menurut Tjiptono (2015). Oleh karena itu 

pembahasan tentang bagaimana purchase decision ditinjau berdasarkan sejumlah 

keputusan konsumen terhadap Zalora Indonesia. 

1. Keputusan tentang jenis produk  

 Ketika konsumen merasa menemukan berbagai macam jenis-jenis 

produk yang sesuai dengan kebutuhan, disaat itulah konsumen memutuskan 

untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini preferensi konsumen lebih pada 

Zalora Indonesia dalam pendekatan manfaat menurut Tjiptono (2005), dimana 

pada pendekatan tersebut salah satu indikatornya yaitu jenis dan keberagaman 

produk. Berdasarkan jawaban dari informan 15, “Kalo menurut saya sih 

kayaknya lebih beragam Zalora ya. Karena dia brand-brand yang banyak di 

mall-mall, yang nggak ada di mall Semarang kan saya tinggal di Semarang. Itu 

juga ada di Zalora. Jadi saya bisa pilihannya lebih beragamlah gitu.”136 Dari 

uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman jenis-jenis produk 

memengaruhi keputusan dalam melakukan pembelian di Zalora Indonesia. 

2. Keputusan tentang bentuk produk 

 Dalam keputusan tentang bentuk produk, keputusan tersebut 

menyangkut tentang ukuran, mutu, suara, corak, model dan sebagainya. Bentuk 

                                                           
136 Wawancara dengan informan 15 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 12.00 di tempat kerjanya, 

The Tavern Group Semarang. 
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produk masuk dalam pendekatan manfaat menurut Tjipono (2015) dimana pada 

sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsumen Zalora Indonesia merasa 

lebih nyaman, karena produk yang dijual di Zalora Indonesia memiliki bentuk 

dan model yang beragam juga. Ketika memilih produk yang akan dibeli, 

kategori-kategori yang disediakan oleh Zalora Indonesia membuat konsumen 

merasa terbantu, lebih mudah dan all in one.  

 Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari informan 1 yang mengatakan 

“Kalau sejauh yang saya lihat itu lebih lengkap Zalora. Soalnya Zalora kan dia 

kategorinya kayak lebih banyak gitu ya dan semuanya sudah langsung di situ. 

Kalau Berry Benka kan dia kayak punya apa sih kayak divisi-divisi sendiri gitu. 

Kalo Zalora lebih all in one.”137 Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa keputusan tentang bentuk produk menjadi salah satu 

keputusan konsumen memilih Zalora Indonesia untuk belanja online. 

3. Keputusan tentang merek 

 Berdasarkan pendekatan pemakai menurut Tjitono (2015), preferensi 

konsumen lebih pada Zalora Indonesia dibanding Berry Benka. Pada 

pendekatan inilah asosiasi merek menjadi salah satu indikatornya. Merek atau 

brand yang dimiliki Zalora Indonesia menjadi salah satu keputusan dalam 

melakukan pembelian. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan 14 “O 

sangat. Merek menurut aku identity yang apa yang harus aku beli. Jadi tanpa 

                                                           
137 Wawancara dengan informan 1 pada hari Jumat, 24 Februari 2017, pukul 09.30 di rumahnya, Jl. 

Pusponjolo Dalam Semarang. 
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ada merek sometimes kadang ada orang berfikir berapa kali lipat buat beli 

sesuatu. Lebih tertarik merek Zalora.”138 

 Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

keputusan tentang merek menjadi salah satu keputusan konsumen memilih 

belanja online di Zalora Indonesia. Merek yang dimiliki oleh Zalora Indonesia 

dapat dikomunikasikan dengan baik melalui brand communication sehingga 

terbentuk brand awareness dibenak konsumen. 

4. Keputusan tentang penjualnya 

 Keputusan tentang penjual dapat ditinjau dari bagaimana layanan yang 

telah diberikan. Layanan menjadi salah satu indikator dalam pendekatan 

pesaing menurut Tjiptono (2015). Dalam pendekatan pesaing ini, preferensi 

konsumen lebih pada Zalora Indonesia daripada Berry Benka. Layanan yang 

diberikan saat memilih produk, cara pembayaran, hingga layanan after salles 

yang baik menjadi keputusan dalam melakukan pembelian. Layanan yang 

diberikan kepada konsumen sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

konsumen. Beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana layanan dapat 

mempengaruh keputusan konsumen salah satunya adalah kekuatan word of 

mouth communication dan adanya komunikasi yang baik yang telah dibangun 

perusahaan kepada pihak eksternal. Ketika konsumen memiliki persepsi yang 

baik tentang layanan, saat itulah konsumen memutuskan dalam pengambilan 

                                                           
138 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
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keputusan. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan 20 yang mengatakan 

“Aku lebih suka di Zalora. Lebih fast respon ya Mbak. Terus kemudian dia itu 

cepat, terus apa ya.. pokoknya pelayannya dia itu bagus.”139 

 Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

keputusan tentang penjual menjadi salah satu keputusan yang memengaruhi 

konsumen memilih belanja online di Zalora Indonesia. 

5. Keputusan tentang jumlah produk 

 Dalam hal ini konsumen memutuskan berapa banyak jumlah produk 

yang akan dibeli. Organisasi bisnis harus mempersiapkan banyaknya produk 

sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli.140 Berdasarkan 

pendekatan manfaat menurut Tjiptono (2015) yang telah dijelaskan pada sub 

bab sebelumnya, diketahui bahwa preferensi konsumen lebih pada Zalora 

Indonesia dibanding Berry Benka. Sesuai dengan jawaban informan 10 “Lebih 

banyak di Zalora sih. Mereknya lebih macem-macem. Terus juga karena 

mereknya lebih banyak jadi kan pilihan produknya lebih banyak.”141 Dari 

jawaban di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah produk yang dimiliki 

Zalora Indonesia lebih beragam. 

                                                           
139 Wawancara dengan informan 20 pada Senin, 6 Maret 2017, pukul 12.00 di tempat kerjanya, Radio 

Up Jl. Sidodadi Semarang. 
140 Ibid. hal.103-104 
141 Wawancara dengan informan 10 pada hari Minggu, 26 Februari 2017, pukul 19.00 di rumahnya, 

Perumahan Villa Aster Srondol, Semarang. 
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 Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keberagaman jenis produk 

yang dimiliki Zalora Indonesia mampu memenuhi keinginan konsumen yang 

berbeda-beda. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu keputusan dalam 

pembelian. Ketika konsumen menginginkan produk dalam jumlah banyak, 

Zalora Indonesia telah menyediakan. 

6. Keputusan tentang waktu pembelian 

 Berdasarkan hasil kesimpulan tentang waktu pembelian yang dilakukan 

oleh informan, diketahui bahwa transaksi pembelian online dilakukan dalam 

range waktu 1-7 kali dalam satu bulan. Selain itu, sebanyak 25% diketahui 

memanfaatkan waktu event-event tertentu untuk melakukan pembelian online. 

Zalora Indonesia merupakan salah satu brand yang lebih banyak memberikan 

promo-promo atau diskon menarik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban 

informan 14 “Zalora sih karena sering banget ada voucher diskon, dan saya 

memanfaatkannya.”142 

 Zalora Indonesia yang lebih banyak memberikan promo-promo 

menarik tentu menjadi salah satu alasan dalam keputusan pembelian. Brand 

tersebut telah memahami bahwa melalui promosi inilah dapat mengembangkan 

komunikasi pemasaran kepada konsumen.  

7. Keputusan tentang cara pembayaran 

                                                           
142 Wawancara dengan informan 14 pada hari Jumat, 3 Maret 2017, pukul 09.40 di Marina Convention 

Center Semarang. 
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 Dengan keberagaman metode yang disediakan oleh Zalora Indonesia, 

baik secara tunai maupun non-tunai, tentu mempengaruhi dalam keputusan 

pembelian. Zalora Indonesia menyediakan adanya pembayaran saat barang 

diterima atau cash on delivery, ATM, dan kartu kredit. Sesuai dengan hasil 

jawaban mengapa lebih tertarik belanja online, kemudahan dalam melakukan 

pembayaran yang akhirnya menjadi keputusan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Hal tersebut sesuai dengan jawaban informan 5 yang 

mengatakan “Mungkin kalau saya waktunya kan susah kalau pengen keluar 

karena kerja. Lebih simpelnya aja. Gampangnya aja. Sambil kerja lihat-lihat 

online. Kalau ada yang suka ya pesen. Kan tinggal klik aja. Bayarnya sekarang 

juga sudah gampang. Pake kartu kredit bisa. Pake debit juga udah bisa. Jadi 

gampang.”143 

 Berdasarkan jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

keputusan tentang cara pembayaran menjadi salah satu keputusan yang 

memengaruhi konsumen memilih belanja online di Zalora Indonesia. 

Dengan ketujuh kumpulan keputusan-keputusan tersebut akhirnya 

pekerja perempuan sebagai konsumen dapat menentukan keputusan dalam 

membeli. Berawal dari keputusan dalam pembelian inilah akhirnya konsumen 

memiliki persepsi atau pilihan brand mana yang memiliki posisi lebih disukai 

                                                           
143 Wawancara dengan informan 5 pada hari Senin, 27 Februari 2017, pukul 17.00 di tempat kerjanya, 

PT. Indosat Semarang. 
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dibenak mereka. Sehingga dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ternyata 

keputusan pembelian memiliki pengaruh dalam menentukan brand positioning 

sebuah brand dibenak konsumen.  

  


