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ABS TRAK 

Restu Nova Ersi, 2022. Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Omset Penjualan Pakaian Wanita Di Kota Makassar. 

Dibimbing oleh pembimbin I. Dr.  Muhammad Yahya, M.Si dan pembimbing II 

Wardah .S.Sos,M.A 

 Strategi komunikasi pemasarn pakaian wanita di kota Makassar pada 

online shop Yhishop.id. harus dapat mencapai tujuan pemasaran yaitu 

peningkatan omset penjualan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaiamana strategi 

komunikasi pemasaran yang digunakan Yhishop.id dalam meningkatkan omset 

penjualan pakaian wanita di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian studi khusus pendekatan kualitatif serta menganalisis data yang telah 

diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan. teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi AIDDA, Hasil 

penelitian menemukan strategi komunikasi pemasaran dalam meningkat kan 

omset penjualan pakaian wanita di kota makassar pada yhishop.id, yaitu 

kesadaran (awareness), perhatian (attention), keinginan (desire), keputusan 

(decision), dan tindakan (action) serta Ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam strategi komunikasi pemasaran pakaian wanita 

di Yhishop e.id dalam meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di kota 

Makassar. Fakor pendukung tidak lain berasal dari lokasinya yang strategis, 

dukungan masyarakat terkait keberadaan toko Yhishop.id hingga pelayanannya. 

sedangkan  penghambat dari strategi komunikasi Yhishop.id dalam meningkatkan 

omset penjualan pakaian wanita di Kota Makasaar adalah masalah pada Proses 

pengiriman, yang membuat pelnaggan tidak bisa mennggu terlalu lama, sehingga 

beralih berbelanja ke toko lain.  

 

Kata kunci :Komunikasi Pemasaran. Strategi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Globalisasi telah menimbulkan kaburnya batas-batas antar negara, 

sehingga dunia menjadi terbuka dan transparan. Globalisasi terjadi antara lain 

disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi 

informasi yang semakin hari semakin pesat perkembangannya,sehingga menuntut 

perubahan mendasar dalam berbagai bidang kehidupan, politik, sosial, budaya, 

dan ekonomi.Perkembangan internet sebagai sumber informasi pada tahun 2021 

ini mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya.  

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan terjadi 

revolusi di dunia media, di mana teknologi memiliki peranan yang sangat vital 

dengan penyebaran informasi. Sosial media merupakan konsep ruang digital 

dimana setiap pengguna dapat membuat rangkuman profil, mendeskripsikan 

dirinya untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kalangan berbeda, baik dalam 

lingkup antar individu maupun dengan perusahaan.  

Internet telah menjadi media yang terus berkembang fungsinya, tidak hanya 

tidak hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai media pemasaran dan 

media komunikasi. 

 Selain itu ada beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja 

online tidak lain adalah harga, di toko online biasanya produk pakaian wanita 

mempunyai harga yang lebih murah dari toko offline hal inidikarenakan toko 

online tidak memerlukan biaya sewatoko. Pengaruh dari orang-orang terdekat 
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juga sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan.Secara tidak 

langsung psikologis dari konsumen berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan pembelian.(Amelia Tjahjono, 2013) 

Perilaku keputusan pembelian online sekarang sudah menjadi hal yang umum 

seperti pembelian offline. Penyajian informasi tentang produk-produk online 

sudah dapat disajikan secara lengkap melalui fitur-fitur internet dan media sosial 

yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, artinya tidak dibatasi oleh waktu 

dan tempat. Pemasar produk online harus mampu atau dapat memperhatikan 

perilaku keputusan sebagai salah satu informasi dalam menyusun strategi 

pemasaran. Penelitian tentang perilaku pelanggan terhadap keputusan 

pembeliantelah banyak dilakukan.  

  Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu 

ke waktu, pada masing-masing tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah dan unsur pemasarannya  

yaitu perencanaan produk, penetapan harga, pilihan pasar, system distribusi, dan 

komunikasi pemasaran. 

Para wanita sekarang ini sangat memperhatikan penampilannya. Mereka ingin 

selalu terlihat cantik dan mengikuti trend fashion. Melihat fakta ini, maka tidak 

mengherankan apabila segmen remaja merupakan pasar yang paling potensial 

dalam produk fashion. Pada usia remaja, pilihan terhadap aktifitas, teman 

danpakaian sangat penting untuk diakui oleh orang lain. Remaja lebih peduli pada 

trend yang sedang berkembang di pasar dibandingkan kelompok usia lain.Para 
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remaja juga mempunyai tingkat konsumsi yang sangat tinggi, sangat mudah 

melakukan pembelian bahkan untuk produk-produk yang kurang dibutuhkan atau 

bahkan tidak dibutuhkan.(Amelia Tjahjono, 2013) 

Strategi komunikasi pemasaran menjadi alat yang penting dan mulai 

diperhitungkan dengan serius dalam sistem pemasaran online untuk menjawab 

tantangan-tantangan tersebut, dimanacara penyampaian ke konsumen menjadi hal 

yang sangat penting.Untuk itu diperlukan imajinasai untuk membayangkan jenis, 

bahan dan ukuran maupun bentuk pakaian jika sudah dikenakan.Saat konsumen 

menyadari resikopembelian yang mungkin dihadapi,maka hal itu dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen di dalam melakukan pembelian. 

Seiring dengan pesatnya kemajuan transaksi lewat internet masih terdapat 

banyak kekurangan didalamnya yang menyebabkan kerugian bagi produsen 

maupun konsumen online. Semakin banyak pula pesaing online shopyang terlibat 

didalamnya sehingga dibutuhkan strategi komunikasi bisnis yang tepat 

sehinggaprodusen dan konsumenpun sama-sama mendapatkan keuntungan, selain 

peningkatan penjualan online shoptersebut. Oleh karena itu, suatu perusahaaan 

(online shop)baru dapat memberikan kepuasan pelanggan bila perusahaan(online 

shop) itu mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk memberikan suatu nilai 

yang berbeda nyata atas produk yang ditawarkan. 

Satu catatan dari media online bahwa pemanfaatan media berbasis  

teknologi internet akan semakin berkembang pesat di masa yang akan datang.  

Media online terbukti telah mampu menjadi sarana komunikasi yang paling  

mudah dan praktis. Sebab di era modern seperti ini, sudah banyak  
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masyarakat yang memanfaatkan media online sebagai ladang usaha dalam  

mencari peruntungan. Dari adanya media online,  

Sistem bisnis online lebih mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan 

investasi baik dari awal maupun ketikapengoprasiannya. Hanya membutuhkan 

koneksi internet yang bagus sebagai langkah awal untuk membangun bisnis 

online. (Sarastuti, 2017) 

Pemasaran meruapakan konsep kunci suatu bisnis dimana pemasaran dengan 

memperhatikan keinginan dan kebutuhan pemenuhan pelanggan untuk 

tercapainya kepuasan yang member dampak positif bagi perusahaan. (Atmoko, 

2018) 

 Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “Strategi Komunikasi 

Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pakaian  Wanita Di Kota 

Makassar  (Studi Pada Yhishop.Id)”. yaitu untuk mengetahui bagaimana system 

pemasaran Yhishop.id dalam memperkenalkan online shopenya di Kota Makassar 

sehingga dapat bertahan higga saat ini, strategi komunikasi apa yang digunakan 

dalam meningkatkanomset penjualan pakaian wanita ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan di atas maka permasalahannya adalah  

1. Bagaimana Strategi komunikasi pemasaran Yhishope.id dalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makassar? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi pemasaran 

Yhishop.id dalam meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota 

Makassar?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di rumusan masalah, penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan  

1. Untuk mengetahui Strategi komunikasi bisnis yang digunakan Yhi shope 

dalam meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi 

komunikasi pemasaran Yhishop.id dalam meningkatkan omset penjualan 

pakaian wanita di Kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademik 

Manfaat ankademis, dapat membantu penulis memperdalam materi yang 

telah di ajarkan selama masa perkuliahan, serta menerapkan teori yang 

ada kedalam dunia nyata (dunia usaha). Dapat dijadikan acuan bagi 

penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis. 

2. Secara Praktis 
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Manfaat praktis dari penulisan ilmiah ini diharapkan perkembangan 

bisnis online shop dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari peran 

media sosial dan komunikasi bisnis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan 

acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. 

Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut : 

 

No. 

 

Nama / Tahun/ 

Judul Penelitian 

 

Hasil penelitian 

 

Perbedaan penelitian  

 

1.  (Sarastuti, 2017) 

“Srategi komnikasi 

pemasaran online  

produk busana 

muslim queenova” 

Jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif tipe deskriptif 

dengan  metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

Kesimpulannya dari 

kseluruhan strategi pemasaran 

yang dilakukan queenova 

dapat dilihat bahwa alat 

marketing tau marketing tools 

yang digunakan dalam dalam 

menerapkan strategi adalah 

promosi penjualan dan iklan. 

Penelitian ini berfokus 

pada bagaimnaa strategi 

komunikasi pemasaran 

online yang dilakukan 

queenova dapat 

meningkatkan brand 

awarness. Dengan 

mneggunakan strategi 

SWOT (kekutan, 

kelemahan, kesempatan 

dan ancaman)  

Sedangkan penelitian saya 

berfokus pada strategi 

komunikasi pemasaran 

dalam meningkatkan omset 

penjualan. Dengan 
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menggunakan teori 

AIDDA   

2.  (Atmoko, 2018) 

“Strategi pemasaran 

untuk meningkatkan 

volume penjualan  

di Cavintin Hotel 

Yogyakarta” 

 Strategi S-O,S-T,W-O, dan 

W-T yang ditertapkan untk 

meningkatkan volume 

penjualan di Cavinton Hotel 

Yogyakarta yaitu dengan 

menambah fasilitas hotel 

berupa meeting room  dan 

Malioboro Sky Lounge & Bar,  

mempromosikan produk 

makanan dan minuman sesuai 

dengan selera dan kebutuhan 

kebutuhan masyarakat. 

Penelitian ini berfokus 

pada bagaimana Cavintin 

hotel mampu tetap mengisi 

kamar-kamar kosong pada 

waktu sepi, dan dapat 

meningkatkan volume 

penjualan dari waktu ke 

waktu. Dengan 

menggunakan teori analisis 

SWOT 

Sedangkan pada penelitian 

saya berfokus pada 

peningkatan omset 

penjualan pkaian wanita 

dengan menggunakan teori 

aidda 

3.  (Siregar, 2015) 

“Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran Dalam  

Membangun 

Kesadaran Merek” 

Metode peneitian 

menggunakan pendekatan 

kualitatif dan studi kasus 

berdasarkan kerangka konsep 

dan pada private labebl, fast 

moving consumer goods 

(FMCG). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  Giant 

ekstra menetapkan strategi 

perusahaan dalam 

menyukseskan keberadaan 

prodk berlebel pribadi untuk 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada kesadaran 

merek dengan 

menggunakan teori  bauran 

komunikasi ritel 

Sedangkan peneliian saya 

berfokus pada kesadaran 

konsumen dalam 

meningkatkan omset 

pnjualan dengan 

menggunakan teori aidda. 
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fast moving consumer goods 

melalui program bauran 

komunikasi ritel yang 

melibatkan sejumlah devisi 

dengan menerapkan iklan, 

promosi penjualan, suasana 

took dan komunikasi ketuk 

tular. 

Tabel 2.1 (Penelitian terdahulu) 

 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dilihat letak 

perbedaan orientasinya. Baik dari segi pemilihan objek atau subjek penelitian, 

metodologi, pendekatan teoritis hingga paparan tentang temuan data penelitian. 

Perbedaan hasil penelitian juga bisa dilihat dari segi penyampaian pesan atau 

informasi melalui distribusi informasi dari atasan kebawahan sehingga 

penyampaian informasinya bisa sampai kebawahan . 

B. Konsep dan Teori  Strategi Komunikasi 

1. Pengertian Strategi   

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani 

merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu 

strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. 

Jadi pada dasarnyastrategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.  

Menurut Yong dalam (Salusu, 2015)Strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai 
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suatu sasarannyamelalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan 

dalam kondisi yang paling menguntungkan. 

Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk 

mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat 

dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara 

sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan 

perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. (Budio, 2019) 

Menurut Chandler (1962) dalam (Budio, 2019), Strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. 

Sedangkan menurut Porter (1985) dalam (Budio, 2019) strategi adalah alat 

yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Selain itu juga 

ada defenisi yang lebih khusus, misalnya dua pakar strategi, Hamel dan 

Prahalad (1995), dalam (Budio, 2019)yang mengangkat kompetensi inti 

sebagai hal penting. 

Sementara itu, komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan 

pemahaman disampaikan antar individu, atau antara organisasi dengan 

individu. Melalui komunikasi orang berusaha mendefinisikan sesuatu 

termasuk istilah “komunikasi” itu sendiri.Menurut Wiliam I. Gorden dalam 

(Yasir, 2020) menjelaskan bahwa kata komunikasi, yang dalam bahasa 

inggris Communication, berasal dari kata latinCommunis yang berarti sama. 

Istilah pertama (Communis) istilah yang paling sering dibuat sebagai asal 
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usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya 

yang mirip.  

Carl I. Hovland dalam (Abdullah, 2017) mengatakan bahwa ilmu 

komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu upaya yang 

sistematis dalam merumuskan secara tegas azas-azas penyampaian 

informasi dan pembentukan pendapat serta sikap, dalam hal ini melalui 

sutau proses guna merubah perilaku orang lain.oleh karenanya seorang 

komunikator dalam penyampaian pesan atau informasi terlebih dahulu harus 

memahami segi kejiwaan dari penerima pesan atau komunikan. 

2. Pengertian Strategi Komunikasi 

Dari definisi tentang strategi dan komunikasi sebagaimana penjabaran 

di atas, pada bagian ini juga diuraikan tentang definisi strategi komunikasi, 

salah satunya dari seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton yang 

membuat definisi mengenai strategi komunikasi dengan menyatakan bahwa 

strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen 

komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima 

sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang optimal (Cangara, 2017) 

Dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Komunikasi” Effendy 

(2008:29) mengungkapkan bahwa strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai 

suatu tujuan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan 

taktik dalam operasionalnya yang berarti bahwa pendekatan yang dilakukan 
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bisa berbeda dari waktu ke waktu disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi.(Sartika, 2015) 

Dalam strategi komunikasi terdapat sebuah model perencanaan 

komunikasi AIDDA sifatnya linear dan banyak digunakan dalam kegiatan 

penyuluhan dan pemasaran komersial. Model AIDDA adalah kependekan 

dari Awarness, Interest, Desire, Decision, dan Action 

a. Kesadaran (Awarness) adalah langka pertama yang harus dibuat seorang 

pemasar atau penyuluh kepada khalayak yang menjadi target sasaran. 

Kesadaran disini tertuju pada produk, barang, atau ide (gagasan) yang 

ditawarkan.  Sejauhmana target sasaran menyadari manfaat barang yang 

ditawarkan. Untuk itu seorang pemasar atau petugas penyuluhan harus 

mampu menunjukkan kegunaan barang yang ditawarkan kepada target 

sasaran (konsumen).  

b.  Perhatian (Interest) ialah munculnya minat target sasaran (khalayak) 

untuk memiliki barang yang ditawarkan oleh pemasar. Perhatian bisa saja 

muncul karena apa yang ditawarkan adalah sesuatu yang baru dan belum 

pernah dilihat sebelumnya. Selain karena manfaatnya, bisa juga karena 

barang yang ditawarkan kemasannya menarik, sehingga menimbulkan 

minat calon pembeli untuk memilikinya.  

c. Keinginan (Decire) adalah proses yang terjadi setelah timbul perhatian 

calon terhadap barang yang ditawarkan. Pada tahap ini pembeli 

berkeinginan untuk memiliki setelah menimbang manfaat atau 

kegunaannya. Para pemasar berusaha memberi sentuhan kejiwaan (psiko) 
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calon pembeli dengan cara-cara yang lebih persuasive, sehingga 

keinginan itu makin timbul untuk memilikinya atau mengikuti anjuran 

jika apa yang ditawarkan itu berupa gagasan dari seorang penyuluh. 

d. Keputusan (Decision) ialah tindakan oleh calon pembeli dalam bentuk 

eksekusi, yakni memutuskan untuk memiliki barang yang ditawarkan tadi 

setelah menimbang manfaat serta melihat kemungkinan dana yang 

tersedia. Disini pengambil keputusan secara tunggal dilakukan oleh calon 

pembeli. Tentu saja hal itu terjadi setelah proses kesadaran akan manfaat, 

terhadap kemasan, dan juga mungkin harga yang ditawarkan bisa 

terjangkau, sehingga ada minat (desire) untuk memilikinya. 

e. Tindakan (Action) ialah perlakuan yang dibuat oleh pembeli setelah 

memiliki barang itu dalam bentuk aksi. Misalnya, mengonsumsi atau 

menggunakannya sesuai dengan harapan ketika ia ingin memilikinya. 

Sudah tentu sebagai barang yang dibeli akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dan untuk menciptakan kepuasan pada dirinya.  

3.  Strategi komunikasi pemasaran 

   Menurut American Marketing Association dalam kotler dan Keller 

bahwa pemasaran adalah “Marketing is an organization function and a set 

processes for creating communicating, and delivering value to customers 

and for managing customer relationship in ways that behnefit th 

organization and it stakeholders”.(Saleh, 2019) 

Istilah pemasaran awalnya berkembang diperiode tahun 1900. 

Selanjutnya, Giancarlo Pallavicini memperkenalkan konsep pemasaran 
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sebagai suatu seni dan ilmu dalam mengidentivikasi, membentuk, 

menawarkan nilai untuk pemuasan kebutuhan pasar, serta untuk 

menghasilkan laba dan kepuasan konsumen.(Arianto, 2021) 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada 

pelanggan untuk mengelolah hubungan pelanggan dengan  cara yang 

menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

organisasi.(Saleh, 2019) 

Dimana Pengguna social media di Indonesia mencapai 79 juta di 

tahun 2016 dimana setara dengan 30 persen total populasi penduduk. 

Lebih detil, pengguna sosial media dengan jenis mobile phone tercatat 

sebanyak 66 juta, dimana telah mewakili 25 persen dari total penduduk 

Indonesia. Kemp dalam (Amanda P, 2017) 

Lebih lanjut Cravents (1996:10) dalam (Agustina, 2021) 

menambahkan bahwa konsep pemasaran terdiri dari tiga elemen dasar 

yaitu meliputi: 

1) Dimulai dengan kebutuhan dan keinginan sebagai dasar tujuan bisnis 

sebagai dasar tujuan bisnis mengenali kebutuhan dan keinginan, 

kemudian memutuskan yang dicoba untuk dipenuhi. 

2) Menentukan bagaimana organisasi akan memuaskan keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Keputusan konsumen adalah tanggung  jawab 

semua anggota perusahaan, bukan hanya mereka yang bertugas di 

fungsi pemasaran. 
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3) Akhirnya menggunakan semua kemampuan perusahaan untuk memberi 

kepuasan konsumen dan untuk mendaptkan keunggulan bersaing bagi 

perusahaan. 

 Menurut Chandra (2002:93) dalam (Wibowo, 2015), strategi 

pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan 

akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 

permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program 

spemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal 

mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi 

khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. 

4. Unsur-unsur strategi pemasaran 

Strategi pemasaran terdiri dari lima unsur yang saling terkait yaitu sebagai 

berikut: 

a. pilihan pasar yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini 

berdasarkan pada faktor persepsi terhadap fungsi produk dan 

pengelompokan tekhnologi yang dapat diproteksi dan di dominasi, 

keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan 

yang lebih sempit. Pengalaman komulatif yang didasarkan pada trial 

dan error di dalam menanggapi peluang tantangan dan kemampuan 

khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar 

yang terproteksi.  
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b. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual pembentukan 

lini produk, dan penawaran individual pada masing lini. 

c. Penetapan harga yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan 

nilai kuantitatif dari produk 

d. System distribusi yaitu perdagangan grosir dan eceran yang melalui 

produk hingga konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. 

e. Komunikasi pemasaran promosi yang meliputi periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public 

relation.(Corey, 2013) 

 Sementara itu menurut kotler strategi pemasaran pada dasarnya 

yang paling utama terdiri dari strategi segmentasi pasar (segmentation), 

pasar sasaran(target), dan Penetapan posisi (Position) (1995:55) dalam 

(Agustina, 2021) 

1. Segmentasi Pasar  

 Di dalam pasar tentu banyak bermacam aktivitas konsumen yang 

terdiri dari kebutuhan dan keinginan yang berbeda satu sama lain. Oleh 

karena itu, satu produk tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang begitu berbeda satu sama lain. Oleh karena itu 

diperlukan suatu upaya untuk mengelompokkan kriteria konsumen atau 

melakukan segmentasi. Menurut Kotler dan Amstrong (2005), dalam 

(Agustina, 2021), segmentasi pasar berkaitan dengan membagi sebuah 

pasar kedalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin 

menghendaki pemasaran atau produk yang terpisah. 
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 Manfaat melakukan segmentasi pasar yaitu mengatasi keterbatasan 

sumber daya yang tidak dapat melayani pasar secara keseluruhan dengan 

demikian akan tercapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Oleh karena 

itu Cravens (1998) mengemukakan bahwa segmentasi pasar merupakan 

strategi yang dapat mengurangi tekanan persaingan ketika para pesaing 

tidak memiliki produk yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan atau konsumen menurut Kotler yaitu tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingan hasil ata kinerja penyedia 

produk barang atau jasa yang dirasakan seseorang sesuai dengan 

harapannya (1997:38). Lebih lanjut Cravens menambahkan strategi 

dalam segmentasi pasar meliputi kegiatan sebagai berikut : (1998:25) 

dalam (Agustina, 2021) 

a. Geografis : Segmentasi pasar yang didasari oleh geografis yaitu 

membagi konsumen berdasarkan tempat tinggal konsmen. 

Segmentasi dengan dasar geografis ini beranggapan bahwa semua 

kebutuhan dan keinginan dari konsumen pada suatu lokasi adalah 

sama. 

b. Demografis: segmentasi pasar yang didasari oleh faktor -faktor usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status perkawinan, dan 

jumlah anak yang akan membantu dalam mendeskripsikan golongan 

konsumen mana yang merupakan pengguna atau pemakai utama 

suatu produk atau jasa. 
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c. Psikografis: segmentasi pasar yang di dasari oleh gaya hidup dan 

kepribadian seseorang yang mengindikasikan tentang apa yang 

menjadi kegiatan seseorang, perhatian, pendapat dan perilaku 

pembelian seseorang pada suatu produk barang atau jasa. 

d. Perilaku: segmentasi pasar yang didasarkan pada perilaku pembeli 

yang dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada 

pengetahuan, sikap penggunaan atau tanggapan terhadap sebuah 

produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel-variabel perilaku 

adalah titik awal terbaik untuk membentuk segmen pasar. 

2.  Pasar Sasaran 

   Banyak pelaku dunia usaha atau bisnis memilih strategi dalam 

menentukan pasar sasaran yang dapat menawarkan beberapa pilihan  

berjualan produknya ke dalam pasar. Di mana sebuah pelaku dunia usaha 

atau bisnis dapat memilih satu segmen pasar atau lebih. Dalam hal ini 

perusahaan dapat menjangkau sebuah pasar sasaran dengan cara sebagai 

berikut: (Kotler,1997) dalam (Agustina, 2021) 

a. Pemasaran yang dibedakan, dimana persahaan beroperasi pada 

sebagian besar segmen-segmen pasar tetapi mendesain program 

pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. 

b. Pemasaran yang tidak dibedakan di mana perusahaan lebih 

memusatkan pada kebutuhan umum konsumen daripada apa yang 

berbeda pada konsumen tersebut. 



19 
 

 
 

  Untuk dapat memilih pasar sasaran yang hendak dimasuki 

oleh produknya, maka pelaku dunia usaha atau bisnis dapat 

memilih lima pola pemilihan pasar sasaran, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kotler, yaitu sebagai berikut: (1997:77) dalam 

(Agustina, 2021) 

a. Konsentrasi pada segmen tunggal 

 Apabila sebuah perusahaan memiliki keterbatasan dana untuk 

dapat masuk pada beberapa segmen, atau kurangnya pesaing, 

maka yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu menetapkan 

hanya satu pasar yang menjadi pasar sasarannya. 

b.  Spesialisasi terpilih  

 Apabila perusahaan memilih beberapa segmen, maka masing-

masing segmen harus dilihat secara objektif dari daya tariknya 

dan kesesuaiannya dengan tujuan serta sumber daya perusahaan. 

Mungkin hanya sedikit atau tidak ada hubungan antar segmen, 

namun setiap segmen berpotensi sebagai penghasil keuntungan. 

c. Spesialisasi produk 

Pada konteks ini, perusahaan lebih berkonsentrasi 

padapembuatan suatu produk tertentu yang nantinya akan dijual 

ke berbagai segmen. 

d. Spesialisasi pasar 

Pada konteks ini, perusahaan lebih berkonsentrasi dalam 

melayani banyak kebutuhan kelompok konsumen tertentu. 
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e. Jangkauan pasar secara menyeluruh 

Pada konteks ini, perusahaan lebih melayani semua kelompok 

konsumen dengan semua produk yang diperlukan. 

3.  Penetapan Posisi 

Strategi penetapan posisi berkaitan dengan bagaiaman 

produsen dapat bersaing lebih efektif pada segmen pasar yang sudah 

dimasuki melalui program-program pemasaran yang sudah 

ditentukan. Konsep penetapan posisi merupakan suatu pengertian 

yang bersifat umum, yang dimengerti oleh para pelanggan yang 

berkenaan dengan kebutuhan dan pilihan terhadap suatu produk 

barang atau jasa menurut Kotler (1997)) penetapan posisi memiliki 

arti penting dalam strategi pemasaran, yaitu: 

a. Membuat perbedaan perbandingan dengan merek-merek yang 

lain dalam suatu klasifikasi produk. 

b. Konsep penetapan posisi digunakan sebagai penuntun dalam 

menentukan keputusan-keputusan atas keberadaan merek 

tersebut di dalam pasar. 

Sementara terkait dengan strategi penetapan posisi, Cravens 

mengungkapkan bahwa penetapan posisi haruslah diikuti dengan 

merencanakan program-program penetapan posisi atau yang 

biasadikenal program-program pemasaran yang terdiri dari: 

(1998:49). 
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a. Startegi produk 

Dalam strategi produk yang utama yaitu berkaitan dengan 

produk. Di mana produk merpakan merupakan segala sesuatu 

yang dinilai potensi oleh pasar untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Produk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

barang dan jasa. Jasa berbeda dengan barang, dimana jasa 

sifatnya tidak nyata, tidak dapat disampaikan sebagai persediaan, 

dan jasa hanya dapat dikonsumsi saat dihasilkan. Dalam 

membahas masalah strategi produk, tidak akan terlepas dari 

pembicaraan mengenai strategi merek, karena sebuah merek 

memiliki arti penting bagi perusahaan. Di mana sebuah merek 

membedakan kualitas produk tersebut denga produk lain atau 

produk pesaing. Oleh karena itu, merek dapat menyebabkan 

konsumen melakukan pembelian kembali, di mana tujuan akhir 

dari sebuah merek adalah memberikan nilai positif atau negative 

bagi perusahaan atau pelanggan. 

b. Strategi distribusi  

  Startegi distribusi memiliki arti penting dalam strategi 

pemasaran. Sebab startegi pemasaran merupakan penghubung 

antara produsen dengan konsumen. Sebuah strategi distribusi 

yang baik akan dapat meningkatkan keunggulan dari sebuah 

perusahaan di pasar. Dalam strategi distribusi terdapat beberapa 
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pertimbangan yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan tentang strategi distribusi, yaitu: 

1) Pertimbangan mengenai pembeli 

2) Pertimbangan mengenai karakteristik produki, 

3) Pertimbangan mengenai faktor-faktor keuangan dan 

 pengendalian. 

c. Strategi Harga  

  Hanya merupakan salah satu faktor yang penting bagi 

perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa yang 

diproduksinya. Selain bermanfaat untuk menentukan 

keuntungan, strategi harga juga dapat menciptakan kesan akan 

kualitas dari satu produk. Oleh karena itu beberapa pendekatan 

harga dapat digunakan oleh perusahaan dengan menetapkan 

harga yang lebih tinggi dari pesaing atau penetapan harga yang 

lebih rendah dari pesaingnya namun tetap menjaga kualitas 

produknya.  

d. Strategi Promosi  

  Menurut Cravens strategi promosi merupakan perencanaan, 

penerapan dan pengawasan komunikasi dari sebuah organisasi 

yang ditujukan bagi para pelanggannya serta pihak-pihak lain 

yang menjadi sasarannya (1998:73). Strategi promosi 

mengkombinasikan komponen-komponen promosi seperti 

periklanan, penjualan, secara individual, promosi penjualan dan 
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publikasi di dalam sebah program yang dikoordinasikan untuk 

mengkomunikasikannya dengan pembeli dan pihak lain yang 

memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan pembeli. 

D.   Kerangka Pikir 

  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut: 

Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 (Kerangka pikir) 

 

 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM 

MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN PAKAIAN  

WANITA DI KOTA MAKASSAR 

(STUDI PADA YHISHOP.ID) (STUDI PADA 

YHISHOP.ID) 

 

Strategi komunikasi pemasaran 

1. Kesadaran (Awarness) 

2. Perhatian (Attentiont) 

3. Keinginan (Desire) 

4. Keputusan (Decision) 

5. Tindakan (Action)    

Wilbur Schramm dalam 

(Cangara, 2013) 
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Faktor pendukung 
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E. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tentang strategi komunikasi pemasarandalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makassar 

F. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran adalah cara atau metode yang dilakukan  

 online shope dalam meningkatkan omset penjualannya di social media  

2. Kesadaran (Awarnwess) adalah orang tersebut menyadari atau daalam arti 

 mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu 

3. Perhatian (Interest) orang mulaimenaruh perhatian terhadap produk atau 

 jasa yang ditawarkan 

4. Keinginan (Desire) mendorong Calon konsumen agar memiliki rasa 

keinginan untuk memiliki produk yang di tawarkan denganmenawarkan 

beberapa keuntungan yg diberikan oleh produk yg ditawarkan tersebut. 

5. Keputusan (Decision) adalahmemilih satu dari beberapa alternatif.  

6. Tindakan (Action) adalah keputusandalam menentukan keinginannya 

 terhadap satu produk yang ditawarkan 

7. faktor penghambat dan pendukung adalah segala sesuatu yang dapat 

menghambat dan mendukung kinerja strategi komunikasi pemasaran pada 

online shoe Yhishope.id.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian  

Adapun Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama dua (2) bulan, 

yaitu bulan Februari dan Maret 2022. Dan lokasi penelitian bertempat di Kota 

Makassar. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena 

menjadi lokasi penelitian tentangStrategi Komunikasi  Bisnis Online Dalam 

Meningkatkan Daya Tarik Pembeli Pakaian Wanita Di Kota Makassar (Studi 

Pada Yhishop.Id). 

B. Jenis Dan Tipe penelitian 

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk 

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu 

dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai 

dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan(Sugiono, 

2015).  

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan 

terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam 

memahami bahasa dan tafsiran mereka. 
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2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah Deskriptifyang dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan 

pengalaman yang telah dialami informan. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang 

diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk 

menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dangan fokus yang 

dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk 

melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder 

terutama diperoleh melalui dokumentasi. 

D. Informan Penelitian 

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan 

purposivesampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang akurat sesuai maksud penelitian terkait strategi 

komunikasi bisnis online dalam meningkatkan daya tarik pembeli pakaian 

wanita di Kota Makassar ( Studi Pada Yhishop.Id). 
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 Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:  

No Informan 

1 Owner Yhishop 

2 1 orang Karyawan 

3 1 orang Pelanggan (pembeli) 

 

Tabel 2.2 Informan Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan  

teknik pengumpulan data yakni: 

Pengumpulan data ialah data yang dianggap relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti di klarifikasikan, Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Alasan peneliti menggunakan teknik 

penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk 

mengumpulkan informasi melibatkan penelitian kepustakaan, partisipasi 

langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview 

terhadap dokumentasi yang menjadi pendukung penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang penulis maksudkan sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan  

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan jalan 

membaca buku-buku literatur ilmiah lainnya. Dalam penelitian 

kepustakaan ini teknik yang digunakan yaitu: 

a. Kutipan langsung yaitu mengutip secara langsung suatu buku-

bukuataukarya ilmiah lainnya tanpa mengubah keaslian kata-kata atau 

redaksinya. 
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b. Kutipan tidak langsung yaitu mengutip suatu buku atau literatur 

lainnya dengan mengubah redaksi dan kalimatnya tanpa mengubah 

maknanya. 

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) adalah suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Adapun 

informan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi: 

Owner dari toko Yhishope.id 

a. Sekretaris dari toko Yhishope.id. 

b. Karyawan/karyawati dari toko Yhishope.id 

3. Observasi (Observations) adalah kegiatan yang diadakan melalui 

pengamatan dan pencatatan secara langsung atau sistematis terhadap 

obyek yang diteliti. 

4. Dokumentasi (documentation) adalah digunakan atau dikumpulkan data  

dari dokumen yang dapat memberikan keterangan yang lebih lengkap 

mengenai data penelitian tersebut.Peneliti mencoba menggumpulkan 

berbagai bentuk atau hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, baik 

itu tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 

F. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

dikemukakan oleh Miles dan Hurman dalam Sari (2019)Memiliki tiga 

langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data (Data Reducation) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen 

pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan 

membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan 

fokus penelitian sehinggah penarikan kesimpulan dapat dilakukan. 

2. Penyajian Data(Data Display) 

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. 

Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi 

secara lebih mudah.  

3. Penarikan kesimpulan(conclusion Drawing) 

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

berkembang setelah peneliti ada dilapangan. Kesimpulan penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang 

berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi 

jelas.  

G. Tekhnik Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 
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data yang diperoleh.Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependabiliy (reliabilitas), dan comfirmability (obyektivitas). 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan 

sebagaipenelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan.  

1. Credibility(Validitas Internal) 

Uji credibilityatau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.Uji kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 

pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan  

semakin terjalin, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin 

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. 

b. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 
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kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat 

dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil 

penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara 

demikian, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat 

dan sistematis tentang apa yang di amati. 

c. Triangulasi  

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu(Sugiyono., 2016.).Untuk triangulasi yang dilakukan yaitu 

Pertama, Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber, Kedua, Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbedan dan Ketiga, Triangulasi 

waktu untuk data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih 

valid sehingga lebih kredibel. 
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d. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, 

sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-

foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya 

(Sugiono, 2015) 

2. Transferability (Validitas Eksternal) 

 (Sugiono, 2015) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (transferability) 

adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian 

kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil. 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi 

penelitinilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, hingga manakala 

hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di 

situasi situasi sosial lain maka validitas nilai transfer masih dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Dependability (Reabilitas) 

 Dijelaskan oleh (Sugiono, 2015)bahwa uji dependabilitas dilakukan 

dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses dalam penelitian. 

Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen 

mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti 
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mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, 

melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada 

pembuatan laporan hasil pengamatan. 

4. Confirmability (Obyektivitas) 

 Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti 

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah 

dilakukan.Dalam penelitian kualitatif, uji comfirmability mirip dengan uji 

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Objek Penelitian  

1. Sejarah online shope di Indonesia Kota Makassar 

 
Gambar 4.1 : Ilustrasi belanja online. (Shutterstock.com) 

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak di bagian ujung selatan Pulau Sulawesi. Kota yang dahulunya disebut 

Ujung Pandang ini, merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan 

Indonesia Timur. Posisi Kota Makassar terletak antara 119º24‟17‟38” Bujur 

Timur dan 5º8‟6‟19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan 

Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten 

Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki luas 

wilayah 175,77 km2 dan berpenduduk sebanyak 1.423.877 jiwa. (Makassar, 

2017) 
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Transaksi electronic commerce (e-commerse) di Sulawesi Selatan 

tepatnya di Kota Makassar mulai di terapkan, utamanya pada sistem pasar 

Online atau   belanja online. Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar 

Makassar, Basdir menuturkan, sebelumnya.  

Seperti dikutip dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 

dalam (Priceza, 2018), penetrasi internet di kawasan perkotaan (urban) 

mencapai 72,4% di tahun 2017.Secara tradisional, perempuan sering 

diasosiasikan sebagai gender yang senang berbelanja. Sekadar referensi 

tambahan dari APJII, perbandingan persentase pengguna internet wanita 

berbanding laki-laki pun tidak terlalu jauh, hanya 48,6% – 51.4%.Dalam tiga 

tahun terakhir, pembelanja daring pria berkontribusi sekitar 63% – 67%, 

sedangkan wanita hanya sekitar setengahnya (33 – 37%). Memang ada tren 

kenaikan proporsi gender perempuan dalam tiga tahun terakhir, tetapi tidak 

terlalu mencolok. (Priceza, 2018) 

Mayoritas pengunjung Priceza mengakses dari ponsel cerdasnya, 

dengan persentase yang signifikan dan tren yang terus positif, dari 68% di 

tahun2015 hingga 80% di tahun 2017. Sementara itu, jumlah pengguna dari 

desktop tergerus dari 26% hingga 17%. Di luar itu, sebagian kecil pengunjung 

mengakses dari peranti alternatif. Menurut Bayu Irawan, Co-Founder & 

Country Head Priceza Indonesia, “sebagaimana disadari dan dialami oleh kita 

semua, kini kita telah memasuki era seluler (mobile). Dan hal yang sama juga 

berlaku untuk ranah e-commerce”. (Priceza, 2018) 
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Bayu dalam (Nurul, 2018)juga menambahkan, “hal ini sepertinya 

disadari oleh para pemain di industri ini, yang dapat dijumpai responnya dalam 

rupa pengembangan aplikasi (atau „app‟) ataupun promo yang mendorong 

penggunaan aplikasi. Implikasinya, kemudahan dan kenyamanan aplikasi 

ataupun tampilan seluler (mobile web) menjadi faktor krusial dalam 

memenangkan hati dan calon pembeli”. Tidak diragukan lagi, tren seperti ini 

akan terus berlanjut dengan semakin dalamnya pengadopsian teknologi dan 

internet dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.  

Pertumbuhan e-commerce saat ini berkembang pesat di Indonesia. 

Bahkan di masa pandemi Covid-19, ada percepatan pertumbuhan mencapai 

91% (persen) dibanding tahun sebelumnya yang hanya 54 persen. Hal itu 

disampaikan CEO Sirclo, Brian Marshal, dalam sebuah webinar, Rabu 

(4/11/2020). (Situmorang, 2020) 

Menurut Brian, dalam (Situmorang, 2020) percepatan tersebut bukan 

hanya karena tren belanja meningkat namun juga munculnya e-commerce baru 

selama periode Covid-19 ini. “Saat ini banyak pengguna e-commerce yang 

baru, jumlahnya sekitar 12 juta selama masa pandemi,” kata Brian.Brian juga 

mengatakan tren ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang meskipun 

pandemi Covid-19 sudah berakhir. Dia bahkan memprediksi sekira 40 persen 

dari pengguna e-commerce yang baru akan bertahan pasca pandemi.Hasil riset 

yang dilakukan Sirclo menunjukkan dari segi produk e-commerce jumlahnya 

melonjak tinggi. Beberapa yang paling tinggi permintaannya seperti hand 
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sanitizer, sabun cuci tangan, vitamin, serta tisu basah. Hal ini tentu masuk akal 

jika dikaitkan dengan wabah virus corona. 

Rata-rata saat ini frekuensi belanja didominasi 58 persen wanita. Tren 

belanja online saat ini 95 persen menggunakan smartphone. Menurut Brian, ini 

merupakan hal yang wajar mengingat perkembangan internet yang sudah 

meluas.  “Tren belanja saat ini sudah mulai berkembang. Media sosial yang 

biasanya digunakan untuk ngobrol, sekarang sudah berkembang ke sistem e-

commerce. Inilah yang disebut social commerce,” kata Brian. Dalam 

(Situmorang, 2020) 

(Situmorang, 2020) juga menambahkan bahwa, Metode pembayaran 

favorit saat ini melalui bank transfer yang mencapai angka 46 persen di tahun 

2020. Hal menarik lainnya, penggunaan dompet digital justru mengalami 

peningkatan dari 20 persen pada tahun 2019 menjadi 31 persen di tahun 

ini.Bank Indonesia (BI) turut mencatat pertumbuhan pembayaran digital 

masyarakat selama pandemi. Adapun nilai transaksi uang elektronik pada 

Maret 2021 yang dibukukan BI sebesar Rp 21,4 triliun, atau tumbuh 42,46 

persen year on year (yoy). Selain itu, BI juga mencatat, volume transaksi 

digital banking terus meningkat, pada Maret 2021 tumbuh 42,47 persen yoy 

mencapai 553,6 juta transaksi. Masifnya jumlah masyarakat yang melakukan 

belanja online tak lepas dari kemudahan pembayaran secara digital 

menggunakan dua sarana tersebut.(Kurniawan, 2021) 
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1. Sejarah Onlien shope Yhishope di Kota Makassar 

Dibawah ini merupakan foto profil dari akun instagram Yhishop.id 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Logo Yhishop.id (Sumber : instagram Yhishop.id) 

Tokoonline shope Yhishop.id berdiri pada tahun 2015 oleh seorang 

wanita kelahiran Tanah Toraja 1996 ,bernama Uf.Sri Marhaen Sakti 

Baksen.Dan merupakan alumni mahasiswa jurusan seni rupa dari Universitas 

Negeri Makassar angkatan 2013.Online shope ini bergerak dibidang fashion 

yang menjual berbagai macam pakaian wanita dengan berbagai jenis ukuran, 

harga dan model.  

 Dibawah ini merupakan profil akun facebook Yhishop.id : 

 

Gambar 4.3 Profil akun Facebook Yhishop.id (sumber: facebook Yhishop.id) 
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 Uf. Sri Sani Marhaen Sakti Baksen mulai mempromosikan usahanya tahun 

2015  melalui social media facebook, dengan membagikan postingan mengenai 

produk-produk nya di beranda facebook serta membagikannya lewat group-

group belanja online yang banyak dibuat oleh para pedagang-pedagang grosir 

dan eceran yang juga menggunakan facebook dalam memasarkan 

produknya,dengan cara memilih dan bergabung di group yang hanya khusus 

menjual produk pakaian wanita dan memiliki  anggota group yang banyak pada 

waktu itu.  

Yhishope pada saat itu masi menggunakan sistem Pre Order(PO). Sistem 

ini juga bisa diartikan ketika sebuah produk dipasarkan sebelum resmi 

diluncurkan. Hal ini membuat pembeli dapat memesan produk terlebih dahulu 

dan membayarnya sebelum produk tersebut tersedia. Strategi pemesanan 

sebelum produksi diakui efektif dalam menciptakan sebuah kehebohan dan 

eksklusivitas bagi pelanggan terhadap suatu produk. 
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    Gambar 4.4 Profil akun instagram Yhishop.id Sumber : Instagram 

Yhisho.id 

 Hingga pada awal tahun 2020, Yhishope mulai memperluas sarana 

pemasarannya denganbergabung ke instagram. Yhishope.id mulai melakukan 

promosi full di instagram, dengan memfokuskan targetnya pada remaja usia 17 

hingga 30an khususnya wanita (Generasi Millenials) yang memiliki tingkat 

emosional belanja yang bisa dibilang susah terkontrol.Yhishope.id juga 

menggunakan jasa endorsement untuk mempublikasikan produknya secara 

luas, hingga saat ini Yhishop.id memiliki 34,9 ribu jumlah pengikut. 

B.  Hasil penelitian 

a) Strategi Komunikasi Pemasaran Pakaian Wanita Yhishop.Id Di Kota 

Makassar 

Strategi komunikasi pemasaran merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari strtegi pemasaran dan strategi perusahaan.Strategi komunikasi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan dalam memberikan informasi, mempengaruhi, 

promosi suatu kegiatan pemasaran agar tercapainya keberhasilan perusahaan. 

Oleh Karena itu, dalam menarik minat pembeli pakaian wanita oleh Yhishop.id 

menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang efektif agar dapat 

membantu perusahaan untuk mempromosikan penawarannya dengan cara yang 

unik dan inovatif.   
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Mengenai strategi komunikasi pemasaran pakaian wanita dalam 

meningkatkan omset penjualannya pada onlineshope Yhishop.id di Kota 

Makassar, dengan berpacu pada indikator berikut:  

a) Kesadaran (Awareness)  

Kesadaran (Awareness) adalah kemampan kosumen untuk 

langsung mengenali dan mengingat suatu produk hanya dengan melihat 

sesuatu, baik warna, logo atau atribut lainnya. Untuk mampu 

membedakan suatu produk dengan produk lainnya,  yaitu dengan 

menciptakan kesadaran kepada para konsumen. Oleh karena itu, dalam 

merancang pesan Yhishop.Id harus mampu menumbuhkan kesadaran 

tersehadap sebuah produk dan layanannya. Berdasarkan tentang 

kesadaran (Awareness) peneliti kemudian mewawancarai owner dari 

Yhishop.id yang mengatakan bahwa:  

“Paling utama itu saya buat logo dulu, untuk perkenalkan ke public 

atau masyarakat. Jadi dilogoku itu sangat simple, hanya berupa 

paper bag dengan elemen kombinasi warna hitam dan merah 

jambu. Dimana warna hitam itu saya artikan sebagai satu 

kesetaraan, artinya semua wanita sama, tidak ada yang terbaik dari 

yang terbaik. Sedangkan arti dari warna pink itu sendiri 

mengartikan sifat lembutnya perempuan, serta feminimnya seorang 

wanita. Kalau nama Yhishop sendiri sebenarnya tidak mengandung 

makna terntu, yhi saya buat sendiri waktu saya masi sendiri dan 

sistem PO, sedangkan untuk shopnya mengandung arti belanja, dan 

nama inilah yang dikenal orang-orang sampai sekarang. Selain dari 

alasan tersebut nama dan logo sengaja dibuat simple agar 

konsumen mudah mengingat dan menemukannya.”  

“selain logo saya juga menggunakan influencer atau selebgram, 

dalam mendapatkan pelanggan baru dan menambah jumlah 

pengikut. Dengan bekerja sama dengan beberapa selebgram yang 

punya daya tarik atau pengaruh kuat sehingga juga bisa 

menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan konsumen akan 
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keberadan dan kualitas produk di Yhishop.id” (Hasil Wawancara 

Senin 7 Februari 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat 

diketahui dan  disimpulkan bahwa Yhishop.id meningkatkan kesadaran 

(awareness) masyarakat khususnya wanita di Kota Makassar dengan lebih 

menampakkan identitasnya melalui logo dan nama yang menjadi ciri khas 

dari toko Yishop.Id baik di akun Instagrammaupun di akun 

FacebookYhishop.id. Karena selain sebagai identitas perusahaan logo juga 

dapat digunakan sebagai keperluan pemasaran makna logo perusahaan dari 

Yhishop.id yang didapat dari aspirasi dan konsep oleh pemilik atau pendiri 

Yhishop.id yang tujuannya sebagai representasi dari produk yang mereka 

jual, sehingga diharapkan jika konsumen yang melihat logo Yhishop.id 

akan segera menafsirkan makna dengan produk yang dijual. 

Sehingga logo menjadi salah satu peran dalam strategi untuk 

pemasaran. Namun, membentuk sebuah logo adalah dengan memilih 

desain yang tidak terlalu simple dan juga tidak terlalu rumit. Logo 

memiliki banyak istilah atau pengertian yang bervariasi.  

 selain meggunakan logo sebagai alat untuk meningkatkan 

awareness atau kesadaran konsumen. Owner dari Yhishop.id juga 

menggunakan jasa influencer atau selegram dalam meningkatkan 

pemasaran dan jumlah konsumen.  Dengan melalui postingan dari 

influencer, mereka dapat memasarkan produk Yhishop.id hingga dapat 

dilihat dan diterima oleh calon pelanggan Yhishop.id nantinya. 
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b) Perhatian (Attention) 

Perhatian (Attention) orang mulaimenaruh perhatian terhadap 

produk atau jasa yang di tawarkan.Yaitu tahap dimana Yhishope.id harus 

bisa membuat pelanggan manaruh perhatian terhadap produk atau jasa 

yang dia jual.  

Yhishop.id dapat memulai untuk segera memasarkan serta 

memberitahukan kepada para pelanggannya mengenai produk yang 

sedang di tawarkan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar produk 

yang ditawarkan dapat dikenal oleh pelanggan. saat ini Yhishop.id 

mampu melakukan promosi melalui sosial media elektronik lainnya. 

Dalam membagi kebutuhan konsumen Yhishop.id mengelompokkannya 

menjadi beberapa kelompok diantaranya :   

2. Segmentasi konsumen sasaran 

Segmentasi konsumen sasaran merupakan langkah paling awal dan 

menjadi salah satu strategi komunikasi pemasaran yang Yhishop.id 

lakukan untuk manarik perhatian (Attention) konsumen. Dengan 

membagi kelompok konsumen menjadi beberapa kelompok 

diantaranya: 

a. Kelompok reseller (Penjual Ulang)  

Reseller adalah orang yang membeli produk dari Supplier atau 

Pemasok barang, kemudian dijual dengan harga lebih mahal. 

Yhishop.id mengelompokkan resellernya agar bisa lebih mudah 
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dalam memberikan informasi terkait produknya dan mampu 

memberikan harga khusus.  

b. Kelompok konsumen berdasarkan ekspedisi pengiriman 

Yhishop.id mengelompokkan konsumennya berdasarkan jenis 

pengiriman yang mereka pilih. Ekspedisi yang tersedia di 

Yhishop.id dan dapat dipilih konsumen yaitu, JNE, J&T, dan 

Kurir Cod (Cash On Delivery).  

 “saya kelompokkan konsumen ku berdasarkan jenis pengiriman 

yang mereka mau, karna biasa ada yang tidak bisa menunggu 

lama, ada juga yang tidak bis amelakukan pembayaran lewat 

transfer jadi saya sediakan sistem Cod (Cash On Delivery).” 

 

c. Kelompok konsumen berdasarkan kota tujuan 

Pengelompokan konsumen ketiga yaitu berdasarkankota, dengan 

mengelompokkan konsumen berdsarkan Kota, Yhishop.id mampu 

memfokuskan pengirimannya. 

3. Menjaga kualitas produk 

Dalam menjaga kualitas produknya, Yhishop.id memastikan produk 

yang akan dipasarkan memiliki daya tahan yang baik untuk terus 

digunakan. Karena konsumen khususnya wanita akan lebih senang 

dengan produk pakaian yang memiliki masa pakai yang lebih lama. 

Yhishop.id juga menjaga kualitas produknya dapat dilihat dari 

beberapa produk pakaian wanita dengan model kemeja dengan 

ukuran All size, yang bisa di pakai oleh semua ukuran badan wanita. 

Sehingga hal tersebut mampu membuat produk tetap memiliki 

kualitas beli yang baik dan tetap di cari oleh konsumen.  
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Uf Sri Sani Marhaen Sakti Baksen 

selaku owner dalam wawancara, bahwa  

“Hal yang paling mendasar dan menjadi pertimbangan utama 

dari kami adalah kualitas dari produk itu sendiri. karna tentu 

tidak mungkin jika saya menawarkan produk untuk mendapat 

keuntungan tapi kualitas produk kami jelek atau tidak sesuai 

dengan price yang ditawarkan. Seperti pada kualitas bahannya, 

apakah mampu diakai oleh pelanggan dalam jangka waktu yang 

lama, memiliki model yang tidak membosankan dan tetap tidak 

terlihat norak 1 sampai 2 tahun kedepan serta pada sizenya. Ada 

beberapa pelanggan yang memang betul memahami produk 

secara mendetail, namun ada juga konsumen yang kurang begitu 

memahaminya. ( Hasil Wawancara Kamis 10 Februari 2022) 

 

4. Pengenalan produk kepada konsumen 

Selain hal tersebut,  dalam menarik perhatian kosumen Yhishop.id 

melakukan review produk   menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami  oleh setiap konsumen. Dengan diketahui tingkat 

pengetahuan setiap orang yang berbeda-beda, dengan 

mneyederhanakan bahasa yang Yhishope gunakan untuk 

menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan produk. Contohnya 

seperti  pada penjelasan mengenai Size atau ukuran pada produk 

yang Yhishop pasarkan. menjadi hal yang sangat penting 

keberadaannya pada sebuah produk, terutama pakaian wanita. 

Karena setiap orang tentu memiliki ukuran baju atau celananya 

sendiri-sendiri. Dalam hal ini, mereka membutuhkan pakaian yang 

tepat sesuai dengan ukuran tubuh mereka. Dengan ukuran yang 

tepat, penampilan juga bisa lebih cantik dan menawan.  Sesuai 
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dengan ungkapan owner Yhishop.id oleh Uf.Sri Marhaen Sakti 

Baksen dalam wawancara bahwa: 

“Misalnya pada pakaian dress ada istilah all size dan over size, 

sehingga kami langsung mencantumkan ukuran dri mulai lingkar 

dada hingga panjang bajunya agar mempermudah konsumen untuk 

lebih mengerti terhadap produk yang kami jual.”.(Hasil 

Wawancara Kamis 10 Februari 2022) 

 

5. Konsisten dalam menggunakan bahasa promosi 

Uf Sri Sani Marhaen Sakti Baksen selalu menggunakan bahasa yang 

baik dan jelas, setiap kali mempromosikan postingannya, seperti 

memberitahukan produk yang sedang ready, menjelaskan bahan, size 

serta berat badan berapa yang muat untuk pakaian tersebut. Kalimat 

yang dikatakan Uf Sri Sani Marhaen Sakti Baksen selaku owner dari 

hishop.id dalam mempromosikan produknya. 

“ nah kita ready stok lagi untuk home dress yang super-super 

best seller kita ready ada tujuh warna, ini muat sampai bb 70 

dan 75, so untuk kalian yang minat bisa langsung disorder” 

 

Dengan demikian secara otomatis akanada banyak konsumen 

yang mulai familiar dan percaya bahwa Yhishop.id adalah penjual 

yang mereka kenal dengan baik. Jadi mereka tidak akan ada lagi 

perasaan khawatir untuk membeli produk Yhishop.id. 

6. Penggunaan testimony dan endorse 

Yhishope juga menggunakan testimony dari pelanggan yang pernah 

memberi penilaian terhadap produk yang pernah mereka beli, 

membiarkan konsumen mencobanya langsung di offline storenya,  
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karena tentunya mereka ingin merasakan sendiri secara langsung dan 

mengetahui seberapa bagus produk yang Yhishop.id tawarkan. 

Berikut salah satu testimony atau bukti pembelian dari pelanggan 

Yhishop.id  

                                  

Gambar 4.5 Testimoni pembelian dari pelanggan Yhishop.id 

(Sumber instagram Yhishop.id) 

 

Testimony merupakan salah satu bukti kuat yang dapat menarik lebih 

banyak perhatian konsumen akan produk Yhishop.id. dengan testimony 

seseorang akan lebih yakin bahwa produk tersebut diminati dan disukai oleh 

banyak konsumen yang telah membelinya, sehingga tidak segan-segan 

memberikan penilaian. 
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Uf.Sri Sani Marhaen Sakti menmabahkan bahwa : 

“Testimony juga menjadi salah satu strategi pemasaran saya dalam 

mengambil perhatian konsumen, baik itu testimony dari pembeli 

biasa maupun dari selebgram, karena dengan testimony orang-

orang bakalan percaya bahwa produk saya tawarkan memang 

diminati oleh wanita-wanita khususnya di Kota Makassar. Di 

instagram saya juga menawarkan kepada costumer untuk mencoba 

langsung produk saya d toko offline, agar mereka mengetahui 

seberapa bagus produk yang saya tawarkan, dengan saya konsisten 

promosi dan memperluas jaringan hingga memiliki banyak relasi 

akan sangat membantu untuk membuat konsumen lebih yakin agar 

mau membeli produk saya”.(Hasil Wawancara Kamis 10 Februari 

2022) 

 

c) Keinginan (Desire) 

  Unsur keinginan (Desire) dalam strategi komunikasi pemasaran 

yaitu cara mendorong calon konsumen agar memiliki rasa keinginan untuk 

memiliki produk yang ditawarkan dengan menawarkan beberapa 

keuntungan yang diberikan oleh produk yang ditawarkan. 

  Keinginan untuk berbelanja konsumen tergantung pada bagaimana 

cara para pelaku usaha memahami calon konsumen mereka. Beberapa hal 

yang dilakukan Yhishop.id dalam menciptakan keinginan konsumen 

diantaranya: 

1. Menghargai / mengakui konsumen  

Kostumer membutuhkan perasaan ingin dihargai. Yhishop.id 

mengajarkan pada karyawan untuk merespon konsumen di toko 

maupun di online untuk lebih menghargai konsumen dalam 

menanggapi pertanyaanya. Dengan cara membantu konsumen mencari 

barang yang dia cari dengan sabar. 
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2. Menerapkan kesopanan 

Yhishop.id menjadi kesopanan hal kedua dalam menciptakan 

keinginan konsumennya, walaupun hanya berawal dari “basa-basi” 

seperti mengucapkan “terimakasih”. Meskipun terkadang customer 

tidak selalu benar, sebagai seorang owner kita harus selalu melayani 

pelanggan dengan rasa hormat. 

3. Melayani tepat waktu 

Yhishop.id merasa pelayanan tepat waktu merupakan tantangan 

yang lumayan berat, namun sebagai onlineshop yang professional 

melayani secara cepat dan efektif pelanggan adalah hal yang mampu 

meningkatkan keinginan berbelanja konsumen.dengan bekerja cerdas 

untuk tetap sesuai jadwal dan tetap menjelaskan apabila ada 

keterlambatan pelayanan, dengan begitu pelanggan dapat mengerti.  

4. Kesabaran dalam melayani konsumen 

Konsumen tidak seharusnya berurusan dengan tekanan. Oleh 

karena itu Yhishop.id menekankan kesabaran pada owner maupun 

karyawannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 

konsumennya.  

Yhishope.id menggunakan daya ungkit rekomendasi dalam 

meningkatkan keinginan kosumennya melakukan pembelian terhadap 

produk yang di tawarkan tersebut. Hingga tidak tanggung-tanggung 

Yhishop.id rela menggelontorkan dana untuk menyewa jasa selebriti atau 
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Public figure untuk mendapat rekomendasi sehingga konsumen tertarik 

untuk membeli produk dari Yhishope.id. selebgram tersebut terdiri dari. 

 

Anggu Batary Muliyadi   MarsyaAyunnisa 

 

Icha Letisya    Halifa Intania 

Gambar 4.6 promosi produk dari Yhishop.id (Sumber : Instagram Yhishop.id) 
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Yhishope.id juga sesekali melakukan promosi seperti, promo diskon, baik 

gratis ongkir hingga potongan harga setiap minimal pembelanjaan yang 

telah di tentukan oleh Yhishop.id sendiri. Strategi ini juga termasuk salah 

satu faktor menigkatnya keinginan berbelanja khususnya wanita pada usia 

remaja hingga dewasa.  

Seperi yang di katakana oleh Owner Yhishop.id mengatakan bahwa: 

“Kalau untuk keinginannya konsumen sendiri, jika memang  betul-

betul menginginkan produk Yhishop.id pasti memang telah 

melakukan pertimbangan sebelumnya. Dan sebelum membeli 

produk kamipun pasti sudah membandingkan terlebih dahulu 

dengan produk yang sama dari toko lain.Dalam meningkatkan 

keinginan konsumen juga kita selalu mengadakan promo diskon di 

beberapa produk yang best seller, atau dengan memberikan diskon 

potongan ongkos kirim (ongkir) yang berlaku disetiap minimal 

pembelian diatas 150k misalnya. Dan endorse juga menjadi hal 

paling utama dan bisa dibilang sangat mempengaruhi keinginan 

seseorang untuk berbelanja suatu produk kami”.(Hasil Wawancara 

Sabtu 12 Februari 2022) 

 

d) Keputusan (Decision) 

 Dalam mempelajari keputusan pembelian konsumen, Yhishop.id 

harus melihat hal-hal yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan 

membuat suatu ketetapan konsumen membuat keputusan 

pembeliannya.Jadi, konsumen merupakan faktor penting bagi Yhishoop.id. 

Dimana Yhishop.id harus benar-benar memfokuskan perhatian kepada 

konsumen karena dalam persaingan yang begitu sengit dewasa ini, 

konsumen tidak saja mendapat tawaran produk dari satu perusahaan, tetapi 

juga dari berbagai perusahaan pesaing lainnya yang menawarkan produk 

sejenis. 
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Upaya-upaya yang dilakukan Yhishop.id dalam menpelajari dan 

menciptakan keputusan konsumen. 

1. Memahami perilaku konsumen 

Dalam memahami perilaku konsumen, hal utama yang dilakukan 

Yhishop.id adalah dengan mengetahui keinginan konsumen. Seperti 

berupa konten atau membuat pemahaman untuk bisa menyelesaikan 

masalah konsumen.  

2. Memberikan pelayanan Prima 

Dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen dalam 

menciptakan keputusan pembelian, Yhishop.id menerapkan beberapa 

upaya seperti  

a. Sikap : Yhishop.id baik owner hingga karyawannya selalu 

mengingatkan untuk tetap bersikap baik dalam melayani konsumen 

baik dari segi pertanyaanya seputar produk maupun sekedar basa-

basi. Seperti yang diungkap Yhishop.id pada wawancara bahwa:  

 “Kami selalu ingatkan sama karyawan toko maupum admin online 

untuk selalu bersikap baik dalam menanggapi pertanyaan konsumen, 

agar konsumen mendapatkan kesan terbaiknya.”( Hasil Wawancara , 

Minggu 20Februari 2022) 

 

b. Perhatian : perhatian kecil sangat memberikan pengaruh kepada 

konsumen, Yhishop.id tidak pernah mau menunda dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen. Agar konsumen tidak 

beralih ke online shop lain. seperti yang dikatakan owner Yhishop.id 

dalam wawancara bahwa : 
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“Saat konsumen membutuhkan sesuatu, kita harus gercep melayani 

konsumen, karena sikap dan perhatian kecil ini sebenarnya tidak 

tertulis dalam SOP, namun akan sangat membantu jika dijalankan. 

( Hasil Wawancara , Minggu 20Februari 2022) 

 

c. Tindakan : tindakan yang baik juga sangat mempengaruhi dalam 

pelayanan prima terhadap konsumen. Seperti yang dikatakan 

owner Yhishop.id dalam wawancara  

 

“Tindakan yang baik serta perhatian kepada pelanggan seperti 

dengan membukakan pintu ketika ada pelanggan yang mampir 

ketoko”( Hasil Wawancara , Minggu 20Februari 2022) 

 

 

d. Penampilan : selain menerapkan sikap yang baik, Yhishop.idjuga 

memperhatikan penampilan karyawannya baik itu penampilan fisik 

maupun non-fisik seperti gaya berbicaranya.  

 

Hingga ditemukan hasil wawancara dari Uf Sri Sani Marhaen Sakti 

Baksen selaku owner Yhsihop.id yang mengatakan bahwa : 

“Saya lebih dulu memahami perilaku konsumen, Kalau bicara 

keputusan pelanggan, Pelanggan itu punya karakter yang berbeda. 

Jadi kadang ada yang cuman bertanya, Ada yang langsung cek out 

tanpa bertanya, Ada dari konsumen yang mengambil keputusan 

pembelian itu karena dapat pengaruh atau saran dari temannya 

untuk berbelanja di sini.Kadang juga dari mereka sendiri, Kami 

hanya menciptakan suasana serta pelayanan yang senyaman 

mungkin kepada pelanggan agar mereka merasa puas dalam 

mengambil keputusannya untuk berbelanja di Yhishop.id ini. Baik 

secara online maupun offline, Biasa juga dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya budaya, sosial, pribadi dan psikologis. (Hasil 

Wawancara , Senin 21Februari 2022) 

 

 

Berdasarkan penuturan dari owner Yhishope.iddengan memahami 

perilaku konsumen, maka Yhishop.id ini mampu memberikan harga dan 
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pelayanan yang sebaik mungkin terhadap konsmennya. Dalam memahami 

perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang mendasari seseorang 

dalam mengambil keputusan produk. Pada kebanyakan orang, perilaku 

pembelian konsumen seringkali dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan 

dari luar dirinya, budaya, sosial, pribadi dan psikologis. maupun dari orang 

lain yang merekomendasikan produk Yhishope.id kepada konsumen 

tersebut. Rangsangan tersebut kemudian di olah dalam diri, sesuai dengan 

karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. 

e) Tindakan (Action) 

  Tindakan (Action) merupakan langkah terakhir yang bisa 

Yhishop.id lakukan dalam mendapatkan pelanggan secara langsung. Untuk 

itu, Yhishop.id perlu menjaga kualitas produk dan memberikan janji yang 

sesuai dengan promosi awalnya.  

 

TAHUN Volume Penjualan Facebook 

2018 500 Pcs 

2019 650 Pcs 

Tabel 4.1 Data penjualan Yhisop.id pada tahun 2018-2019 melalui sosial 

media Facebook  (Sumber : Owner Yhishop.id) 

 Dari jumlah data hasil penelitian yang penulis dapatkan diatas, dapat 

dilihat penjualan barang melalui social media Facebook  pada tahun 2018 

mencapai 500 pcs, dan mulai meningkat pada tahun 2019 penjualan sudah 

mencapai 650 pcs barang laku terjual. 
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TAHUN Volume Penjualan Facebookdan 

Instagram 

2020 700 Pcs 

2021 1300 Pcs 

Tabel 4.2 Data penjualan Yhisop.id pada tahun 2020-2021 melalui sosial 

media instagram (Sumber : Owner Yhishop.id) 

Pada tahun 2020 Yhishop.id mulai melakukan penjualan pakaian 

wanita, tidak hanya melalui aplikasi facebook saja, melainkan sudah mulai 

menggunakan dua social media yaitu instagram dan facebook. Dalam  

meningkatkan promosi penjualan Yhishop.id menggunakan jasa 

endormant melalui instagram dengan menyewa influencerseperti 

selegram.  

Dapat dilihat peningkatan penjualan Yhishop.id semakin 

meningkat dari tahun 2020 telah melakukan penjualan pakaian wanita 

sebanyak 700 pcs, dan sampai  2021 penjualan yang semakin bertambah 

dan mampu menjual pakaian sebanyak 1300 pcs pakaian wanita. 

   Terlepas dari apakah Yhishop.id mampu membuat pelanggan 

menjadi pelanggan yang tetap atau tidak, pada tahapan strateg ini akan 

membuktikan lima tahapan strategi sebelumnya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan owner Yhishop.id. Owner Yhishop.id dalah hasil 

wawancara mengungkap bahwa: 

“Seperti yang saya katakana sebelumnya tadi, Bahwa untuk terus 

mempertahankan keyakinan pelanggan, Saya hanya tetap menjaga 

hubungan komunikasi dengan pelanggan tersebut. Karena tidak menutup 

kemungkinan dia bakalan kembali lagi membeli produk saya. Atau 
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mungkin akan mereka rekomendasikan keteman-temannya. Dan saya 

juga akan terus meningkatkan kualitas produk saya, Hingga sistem jual 

beli saya yang mungkin bisa lebh memudahkan konsumen dalam 

berbelanja.”( Hasil Wawancara Rabu23Februari 2022) 

 

  Dari hasil wawancara terkait strategi terakhir diatas peneliti 

menemukan bahwa setelah pelanggan merasa yakin dan memutuskan untuk 

membeli produk di Yhishop.id, langkah yang mereka lakukan adalah 

dengan bgaimana Yhishop.id terus menjaga hubungan komunikasi dengan 

pelanggan tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan, pelanggan 

Yhishop.id akan kembali membeli produk kami. Ditahapan ini juga 

Yhishop.id akan membuktikan apakah tahapan sebelmnya behasil atau 

tidak. Semua tergantung dari bgaimana Action dari pembeli. Karyawan 

Yhishop.id juga menambahkan bahwa: 

“Pelayanan karyawan juga harus bagus sih, karna pelanggan kalau 

ke toko pasti ketemunya sama saya, bertanya terkait produk 

kesaya. Jadi saya juga harus tau tentang semua produk baik dari 

segi bahan, ukuran hingga modelnya. Penting sekali itu, hubungan 

baik dengan pelanggan, kan ada pepatah bilang katanya pembeli 

adalah raja kan, mereka kan juga suka kalau di kasih perlakuan 

yang istimewa”( Hasil WawancaraRabu23Februari 2022) 

 

  Hasil wawancara dengan karyawan toko ofline Yhishop.id peneliti 

mendapatkan bahwa selain pelayanan dari owner, pelayanan seorang 

karyawan juga sama pentingnya, karna konsumen atau pelanggan yang 

berkunjung langsung ke toko Yhishop.id akan bertemu lebih dulu oleh 

karyawan dibading owner. Karyawan juga harus bisa mengenali produk-

produk yang ada di toko offline maupun online untk dapat merespon 

pertanyaan-pertanyaan konsumen jika owner sewaktu-waktu tidak ada atau 

tidak sempat membalas. 
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   Kepuasan pelanggan adalah tingkat kesesuaian antara produk dan 

jasa pelayanan yang diinginkan dengan kenyataan yang terima. Kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki sehingga jaminan 

kualitas menjadi prioritas utama dan dijadikan tolak ukur keunggulan daya 

saing perusahaan utamanya Yhishop.id. Seberapa pentingkah efek dari 

menjalin hubungan yang baik dengan konsumen dalam pemasaran produk. 

Menurut ibu Jumriani salah satu pelanggan Yhishop.id mengatakan bahwa : 

“Kalau bagi saya hubungan yang baik sama konsumen itu sangat 

penting, karena biarpun produk kita bagus-bagus, produknya 

mengikuti zamannya, kalau hubungan kita sama konsumen ngak 

baik, ya biasanya itu membuat konsumen kurang tertarik untuk 

membeli.Penting sekali itu, hubungan baik dengan pelanggan, kan 

ada pepatah bilang katanya pembeli adalah raja kan, mereka kan 

juga suka kalau di kasih perlakuan yang istimewa. Selain model 

seng di tawarkan sama mereka, kalau menurut saya pastinya 

hubungan yang baik antara penjual dan pembeli yang sangat 

berpengaruh. Ya karna itu tadi, kalau mereka punya hubungan 

baik sama kita konsumen, pastinya kita juga sebagai konsumen 

senenglah belanja disana”.( Hasil Wawancara Rabu 23Februari 

2022) 

 

b) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Komunikasi 

pemasaran pakaian wanita dalam meningkatkan omset penjualan di 

Kota Makassar (pada Yhishop.id) 

Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran 

dalam meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makassar 

antara lain ada  pendukung dan  penghambat. Seperti yang di tarakan oleh 

Uf.Sri Marhaen Sakti Baksen selaku owner dari Yhishop.id seperti berikut: 

“Kalau  pendukungnya sih, selain lokasi tokoku bisa dibilang strategis 

karna berada di jalan raya poros Jl.Abd. dg Sirua, seingga mudah 

ditemukan. Dukungan masyarakat sekitar juga baik, terkhususnya 

perempuan karena merasa mudah untuk belanja pakaian tanpa harus 



58 
 

 
 

jauh-jauh ke mall atau berdesak-desakan di pasar, memiliki karyawan 

yang jujur serta memberikan pelayanan yang baik juga menjadi  yang 

sangat mendukung keberhasilan toko saya dek” ”. (Hasil Wawancara 

Jumat 25 Februari 2022) 

 

  Berdasarkan penuturan owner Yhishop.id tersebut bahwa  

pendukung yang mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran dalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makassar (pada toko 

Yhishop.id) yaitu mencakup beberapa hal di antaranya, lokasi toko yang 

strategis, dukungan masyarakat, karyawan yang jujur hingga pelayanan yang 

baik. 

a) Lokasi toko yang strategis  

 Lokasi toko yang strategis adalah lokasi yang menguntngkan bagi 

Yhishop.id. dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kemajuan 

penjualannya. Karna letaknya yang mudah terlihat dan memiliki 

vasibilitas yang baik. Dari segi pemasaran, lokasi semacam ini juga 

menghemat biaya dan lebih menguntungkan bagi Yhishop.id. 

Gambar : Lokasi lengkap Toko Yhishop.id di Kota Makassar 
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Gambar 4.7 Lokasi toko Yhishop.id di Kota Makassar (Sumber : Instagram 

Yhishop.id) 

Lokasi Offline store Yhishop.id berada di Jln. Abdullah daeng 

sirua 1 no.139. toko offline store Yhishop.id juga dapat didtemukan di 

google maps dengan mencari “Yhi Shop” . toko Yhishop.id berhadapan 

dengan Toko Indo Maxi, dan bersampingan dengan Rumah Makan 

sambel cobek. Gedung Yhishop.id ini berada satu gedung dengan kost 

A4. 

b) Dukungan masyarakat 

 Letak Yhishop.id yang dekat dengan pemukiman warga, membuat 

warga masyarakat menjadi mudah dalam berbelanja pakaian, sejalan 

dengan perkembangan usaha Yhishop.id juga memberikan keuntungan 

bagi warga sekitar.   
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c) Karyawan yang jujur 

 Dalam Yhishop.id kejujuran dari karyawan dan pemilik toko 

berlangsung baik. Uf Sri Maharani Sakti Baksen selaku owner dari 

Yhishop.id memperlakukan karyawannya seperti saudara sendiri. 

Komunikasi yang baik antara karyawan, menjadikan karyawan jujur 

dalam kegiatan usahanya.  

d) Pelayanan yang baik 

 Yhishop.id selalu memberikan pelayanan yang sangat baik untuk 

setiap pelanggannya. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanannya 

maka mereka akan selalu kembali untuk belanja di Yhishop.id baik 

secara online maupun ofline. Yhishop.id tidak membeda-bedakan dalam 

sebuah pelayanan. Belanja banyak atau sedikit, pelanggan baru maupun 

pelanggan lama Yhishop akan memperlakukannya sama. Yhishop.id 

lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. pada kegiatan pemasarannya, 

karyawan toko memasarkan produk kepada pelanggan dengan ramah, 

sopan dan santun sehingga konsumen yang membeli puas. Ketika 

konsumen maka pelanggan yang akan membeli merasa nyaman dan 

aman dalam memilih produk apa yang akan dibeli. 

 Menurut owner Yhishop.id yang menjadi  penghambat dalam 

pemasaran pakaian adalah pada pketerlambatan pengiriman barang, 

seperti yang di katakana dalam wawancara bahwa: 

 “Yang menghambat itu sering terjadi dipengirimannya, kadang 

barangku datang lewat dari waktu yang di tetapkan baik dari pihak 

pengirim, mapun dari pihak ekspedisinya.Kadang juga ekspedisi 

tiba-tiba suruh kita yang datang jemput paket langsung 
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kekantornya, jadi biasa ada pelanggan yang mau cek tapi karna 

belum datang barangku terpaksa mereka cekout di tempat lain.”( 

Hasil WawancaraKamis 3 Maet2022) 

 

 Berdasarkan penuturan owner Yhishp terkait  penghambat itu ada 

pada proses pengiriman barang yang terlabat pada pihak ekspedisi, 

pengiriman barang biasanya terlambat akibat beberapa  antara lain 

overload atau sedang dalam masa penumpukan barang dari kota 

pengirim, sehingga barang harus mengantri untuk dilakukan 

pengiriman.  

 Keterlambatan barang sampai tersebut membuat pelanggan 

Yhishop.id yang sudah menunggu sampai tanggal yang ditetapkan toko 

namun belum sampai, sehingga membuat pelanggan beralih ketoko lain 

untuk membeli produk yang mereka inginkan.  

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Setelah melakukan wawancara dengan narasumber atau informan sebagai 

sumber utama peneliti, kemudian melakukan observasi langsung dilapangan. 

Peneliti dapat menganalisis tentang Strategi Komunikasi Pemasaran dalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di kota Makassar. Adapun hasil 

wawancara yang direkam melalui whatsapp berupa Voice note dan Chat 

whatsapp. Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara 

dengan narasumber dan informan, maka pembahasan hasil penelitian akan 

disajikan sebagai berikut : 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Penjualan 
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Pakaian Wanita ( Pada Yhishop.Id) 

a) Kesadaran (Awareness) 

Dalam rana digital, pemasar membangun kesadaran konsmen dengan 

memasang iklan terlebih dahulu dimedia online. Konsumen akan 

melihat ntuk pertama kali tayangan iklan dan merasa tertarik. Proses 

dalam menarik perhatian konsumen memiliki banyak keberagaman dan 

tergantung pada media yang digunakan. Perusahaan juga dapat 

menggunakan gambar maupun video untuk menarik perhatian 

pandangan mata konsumen. (Astri Rumondang, 2020) 

 Hasil dari penelitian menemukan bahwa, Yhishop.id 

menumbuhkan dan menghadirkan kesadaran masyarakat akan 

keberadaan produknya dengan menggunakan upaya- upaya sebagai 

berikut. 

1. Membangun Logo 

  (Rustan, 2013)dalam bukunya yang berjudul mendesain 

logo, mengungkapkan bahwa logo adalah penyingkatan dari 

Logotype. Istilah logotype ini dikenal lebih dulu dibandingkan kata 

logo pada tahun 1810-1840.Logotype diartikan sebagai tulisan nama 

enstitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan jenis 

huruf tertentu. Sehingga Logotype pada mulanya hanya memuat 

tulisan saja. 

Menurut Teren A. Shimp (2003 : 306) dalam (Yenata, 2020) 

tidak diragukan lagi bahwa logo menjadi peran komunikasi yang 
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tepat berdampak pada citra dan penyadaran pada sebuah merek. 

 Dengan menggunakan desain yang simple atau mudah 

namun konsumen akan mampu paham jenis produk apa yang 

dipasarkan oleh Yhishop.id serta memudahkan konsumen dalam 

mengingat toko Yhishop.id. 

2. menggunakan jasa influencer/ endorment 

  Owner dari Yhishop.id juga menggunakan jasa influecer 

atau selegram dalam meningkatkan pemasaranm dan jumlah 

konsumen.  

  Girsang dalam (Rahmawati, 2021)Influencer marketing 

adalah salah satu strategi pemasaran dengan melakukan promosi 

penjualan oleh seseorang yang memiliki pengaruh (Influencer) dalam 

mempengaruhi konsumennya untuk melakukan keputusan pembelian 

suatu produk ynag dipromosikan.  

  Kotler  dalam  (Rahmawati, 2021) peruhaan yang sedang 

mengalami fluktuatif harus melihat sisi strategi pemasaran 

khususnya di media sosial, karena anak muda sekarang tidak mudah 

terpengaruh oleh kampanye pemasaran yang dilakukan pemasaran 

tetapi lebih mempercayai informasi dari seorang Influencer. 

  Dengan melalui postingan dari influencer, mereka dapat 

memasarkan produk Yhishop.id hingga dapat dilihat dan diterima 

oleh calon pelanggan Yhishop.id nantinya 

Kesadaran (awareness) merupakan langkah awal yang 
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dilakukan Yhishop.id sebagai pemasar dalam menigkatkan omset 

penjualan pakaian wanita di Kota Makassar. Dengan langkah tersebut 

membuat Yhishop.id mampua menjadi online shop yang diminati oleh 

masyrakat kota Makassar khususnya di kalangan wanita remaja dan 

dewasa. 

b) Perhatian (attention) 

 Attention atau dalam bahasa Indonesia disebut perhatian adalah 

sesuatu yang muncul secara pasif di benak konsumen. Attention terpicu 

oleh persentasi dan visualisasi konten yang disajikan dalam pemasaran 

digital. (Chairul Pua Tinga, 2022) 

 Yhishpp.id menarik perhatian konsumen dengan beberapa upya 

sebagai berikut.  

1. Segmentasi Konsumen sasaran 

Yhishop.id melakukan segmentasi konsumen untuk  

meningkatkan efektifitas strategi pemasara produk yang 

ditawarkan. Ada tiga Segmentasi yang dilakukan Yhishop.id 

diantaranya  

Segmentasi pasar (Marketing Segmentation) merupakan 

suatu langkah awal pemasaran untuk membagi-bagi berbagai 

macam konsumen yang ada di pasar dan memilih salah satu bagian 

dari segmen tersebut yang akan dijadikan target pemasaran 

(Marketing Target ) yang dimaksud target pemasaran diatas adalah 
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jenis konsumen yang dipilih merupakan tujuan pemasara (Khoir, 

2016) 

a). Segmentasi konsumen berdasarkan perilaku : seperti kelompok 

konsumen yang sering berbelanja, kelompokkan konsumen 

yang serig bertanya namun tidak membeli dan kelompok 

konsumen yang selalu memiliki permintaan khusus. 

b). segmentasi demografis : yaitu Yhishop.id mengelompokkan 

konsumennya berdasarkan usianya, karna poduk Yhishop.id 

menjual pakaian wanita yang dapat dipakai oleh remaja dan 

dewasa, dan ada juga pakaian yang dipakai oleh wanita usia 

remaja. 

c) segmentasi Geografasi : dengan mengelompokkan 

konsumennya brdasarkan tempat tinggalnya, seperti untuk 

konsumen di wilayah Makassar yang mayoritas muslim 

sehingga Yhishop.id juga menyediaka pakaian untuk wanita 

berhijab. 

2. Kualitas produk 

Yhishop.id memasarkan produk-produk yang berkualitas, 

produk yang di minati oleh wanita dengan usia yang telah 

ditargetkan terlebih dahulu yaitu 17 hingga 30 tahun.  

Aspek yang perlu diperhatikan mengenai produk adalah 

kualitas produk. Menurut Goeth dan Davis yang diikuti Tjiptono 

(2005:51) yaitu kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis 
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yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

3. Pengenalan produk kepada konsumen 

dalam menarik perhatian kosumen Yhishop.id melakukan 

review produk   menggunakan bahasa yang mudah dipahami  oleh 

setiap konsumen. Dengan diketahui tingkat pengetahuan setiap 

orang yang berbeda-beda, dengan mneyederhanakan bahasa yang 

Yhishope gunakan untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan 

dengan produk. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menarik 

perhatian pelanggan, baik konsumen yang baru ingin berbelnja 

ataupun konsumen yang akan berbelanja kembali. 

4. Penggunaan testimony dan endorse 

Testimony merupakan salah satu bukti kuat yang dapa 

menarik lebih banyak perhatian konsumen akan produk 

Yhishop.id. dengan testimony seseorang akan lebih yakin bahwa 

produk tersebut diminati dan disukai oleh banyak konsumen yang 

telah membelinya, sehingga tik segan-segan memberikan penilaian. 

(Griffiths, 2011) dalam  testimonial adalah cara untuk 

membangun kredibilitas, informasi yang dipublikasikan dimedia 

harus memihak kepada orang banyk dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi. Testimonial membantu konsumen dalam 

membuat keputusan untuk menggunakan produk/jasa karena 

mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan akan lebih 
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meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan 

produk/jasa berbagi pengalamannya.  

Dalam berbagai praktik pembelian secara online konsumen 

merasa nyaman saat pelayanan dan pemberian informasi tentang 

produk yang diinginkan disampaikan dengan baik oleh penjual 

(Setyarko, 2016). 

 Dengan melakukan strategi Attention atau menarik perhatian 

konsumen, Yhishop.id mampu memasarkan produk-produk yang 

berkualitas sehingga mampu menimbulkan keinginan konsumen Kota 

Makassar khususnya wanita untuk membeli produk dari Yhishop.id. 

d) Keinginan (Desire) 

  Keinginan untui membeli merupakan proses ke tiga setelah 

konsumen membaca sebuah iklan yang menimbulkan ketertarikan dan 

minat. Calon konsumen akan membeli produk atau jasa jika tersebut 

memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan akan memberi 

nilai tambah kepada konsumen. (Astri Rumondang, 2020) 

 Dalam mendorong keinginan konsumen Yhishop.id melakukan 

bebrapa upaya di antaranya : 

1. Menghargai / mengakui konsumen  

Yhishop.id menerapkan hal ini tidak hanya pada diri ownernya tapi 

juga pada karyawannya menghargai konsumen dalam menanggapi 
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pertanyaanya. Dengan cara membantu konsumen mencari barang 

yang dia cari dengan sabar.  

“Pelanggan yang merasa dihargai akan berbelanja, membiarkan 

lebih banyak lagi pelanggan dan semua akan kembali 

berbelanja”(LeBoeuf, 2011)   

2. Menerapkan Kesopanan 

Menerapkan kesopanan karyawan dalam membantu atu merespon 

keinginan konsumen sehhingga mnimbulkan keinginan dan 

kepercayaan dari para pelanggan.  

3. Melayani Tepat waktu 

Yhishop.id merasa pelayanan tepat waktu merupakan 

tanatangan yang lumayan berat, namun sebagai onlineshop yang 

professional melayani secara cepat dan efektif pelanggan adalah hal 

yang mampu meningkatkan keinginan berbelanja konsumen. 

Menurut Zeithaml, dkk dalam (Primayani, 

2020)Responsiveness atau daya tanggap adalah kemampuan untuk 

mmbantu dan memberikan pelayanan sangat cepat dan tepat kepada 

pelanggan dengan menymapaikan informasi yang jelas. 

4. Kesabaran dalam memberikan pelayanan 

Yhishop.id menekankan kesabaran pada owner maupun 

karyawannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 

konsumennya. Empaty atau empati yaitu memberikan perhatian yang 
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tulus kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

 Dalam tahap memunculkan keinginan dalam diri seorang 

konsumen Yhishop.id tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana 

untuk menyewa selebgram jasa endorse untuk menarik perhatian 

konsumen sehingga timbul keinginan untuk membeli produk dari 

Yhishop.id. dengan kemunculan konsumen tersebut Yhishop.id mampu 

menurunkan harga atau melakukan diskon yang membuat konsumen 

memiliki keinginan lebih untuk berbelanja. 

 Penggunaan media endorse ini merupakan langkah yang tepat 

dalam memunculkan keinginan dalam diri konsumen, karan public figure 

memang menjadi salah satu sarana promosi dalam pemasaran produk, 

sehingga Yhishop.id mampu menarik pelanggan lebih bnayak dalam 

mencapai tujuan pemasarannya. 

e) Keputusan (Decision) 

 Keputusan (Decision) adalahmemilih satu dari beberapa alternatif. 

Menurut Schiffman, Kanuk (2004:547) dalam (Harahap, 2015), 

keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif 

pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat 

keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk 

membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pengambilan 

keputusan tersebut itu dilakukan.(Harahap, 2015) Terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen yaitu 
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budaya, sosial, pribadi dan psikologis.  

  Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari 

suatu masalah atau kebtuhan terhadap suatu produk yang 

diinginkan.(Hestanto, 2022).  

 Proses pengambilan keputusan didasari oleh pengaruh kognitif dan 

emosional seperti kelarga, teman, role mode, suasana hati dan situasi 

yang memengaruhi pembelian (Schiffmsn & Kanuk, 2010) dalam 

(Fahera, 2019) 

  Pada tahap ini Yhishop menciptakan kenyaman berbelanja kepada 

konsumen dengan mengenali karakteristik masing-masing konsumennya, 

pelayanan yang baik akan tetap membuat pelanggan merasa nyaman dan 

aman mengambil keputusan ,  

f) Tindakan (Action) 

 Action merupakan tahap akhir yang merupakan penentuan apa 

yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Proses 

ini adalah dimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari 

periklanan yang dilakukan hal ini terlihat dari tindakan konsmen yang 

dengan senang hati membeli produk yang dijual karena merasa produk 

tersebut memberikan nilai tambahan pada konsumen (Astri Rumondang, 

2020) 

 Dengan pelayanan yang baik, konsumen akan merasa aman dalam 

mengambil tindakan atau Action Oleh karena itu, tujuan Dari Yhishop.id 

bukan hanya menjual produk dan mendapatkan keuntungan, lebih dari itu 
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Yhishop.id juga menjual sebuah konsep pemasaran. 

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat strategi Komunikasi Pemasaran 

Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pakaian Wanita di Kota 

Makassar (Pada Yhishop.id) 

a) Faktor Pendukung 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada narasumber 

atau Informan yang memenuhi kriteria maka ditemukanlah faktor-

faktor yang mendukung dalam Strategi Komunikasi Pemasaran 

Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pakaian Wanita Di kota 

Makassar. Faktor pendukung yang pertama adalah lokasi yang 

strategis, Yhishop berlokasi di jalan Raya padat pendduk, sehingga 

memudahkan masyarakat khususnya wanita untuk berbelanja 

pakaian, tanpa harus kepasar berdesak-desakan. Dukungan 

masyarakat juga menjadi  pendukung utama sehingga memudahkan 

Yhishop.id ntuk terus memasarkan pakaiannya. 

  Dengan memiliki karyawan yang baik membuat yhishop.id 

mudah di kenal oleh konsumennya, konusmen merasa nyaman dan 

terlayani dengan baik. Serta pelayanan yang baik adalah  

pendukung ke empat yang mampu membantu yhishop.id dalam 

mencapai tujuan meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di 

Kota Makassar.  
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b) Faktor Penghambat 

  Selain  pendukung tentunya juga ada  penghambat dalam  

Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Meningktakan Omset 

Penjualan Pakaian Wanita Di Kota Makassar, berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan bahwa  penghambat dalam Strategi 

Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Penjualan 

Pakaian Wanita Di Kota Makassar pada Yhishop.id yaitu pada 

keterlambatan proses pengiriman yang sering terjadi dari pihak 

ekspedisi yg mengalami kendala.Keterkambatan pengiriman paket 

membuat pelanggan yhishop.id tidak bisa menunggu terlalu lama 

sehingga beralih untuk berbe;anja ke toko online yang lain. hal 

tersebt mampu mnghambat pengingkatan omset penjualan pada 

Yhishop.id. sehingga Yhishop.id sangat mengharapkan ekspedisi 

pengirim mampu menyesuaikan degan waktu paket tiba dengan 

semestinya, dengan waktu yang telah sistem tetapka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis akhirnya menarik 

kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Omset penjualan Pakaian Wanita di Kota Makassar Pada Toko 

Yhishop.id sebagai berikut : 

1. Strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan 

pakaian wanita di Kota Makassar pada Yhishop.Id, yaitu  

a. kesadaran (Awareness) yaitu kemampuan konsumen untuk 

langsung mengeali dan mengingat suatu produk hanya dengan 

melihat sesuatu baik warna, logo atau atribut lainnya. 

b. Perhatian (attention) yaitu dimana seseorang mulai menaruh 

perhatina terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

Yhishop.id  

c.  Keinginan (Desire) yaitu konsumen atau calon konsumen 

terdorong agar memiliki rasa ingin memiliki produk yang 

ditawarkan Yhishop.id dengan menawarkan berbagai keuntungan 

yang diberikan oleh produk tersebut. 

d. Keputusan (Decision) yaitu konsumen mulai mengambil tindakan 

keputusan pembelian untuk memiliki produk yang ditawarkan oleh 

Yhishop.id 

e. Tindakan (Action) yaitu tindakan atau lanagkah akhir yang dipilih 
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konsumen untuk memiliki produk dari yhishop.id 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

strategi komunikasi pemasaran pakaian wanita di Yhishope.id dalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di kota Makassar. Fakor 

pendukung tidak lain berasal dari lokasinya yang strategis, dukungan 

masyarakat terkait keberadaan toko Yhishop.id hingga pelayanannya. 

sedangkan  penghambat dari strategi komunikasi Yhishop.id dalam 

meningkatkan omset penjualan pakaian wanita di Kota Makasaar adalah 

masalah pada proses pengiriman, yang membuat pelnaggan tidak bisa 

mennggu terlalu lama, sehingga beralih berbelanja ke toko lain.  

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan  saran-saran  

berikut:  

1. Melihat dari jumlah pengikut dari Yhishop.id yang berjumlah 34 ribu pada 

akun instagramnya. Merupakan aset yang sangat baik untuk kedepannya 

diusulkan untuk bisa diadakan suatu bentuk aktivitas yang melibatkan para 

pengikut sehingga hubungan antara Yhishop.id dan pengikutnya dapat 

terjalin lebih erat. Penerapan aktivitas ini tidak hanya para pengikut 

instagram, namun juga para pengikut facebook Yhishop.id 

2. Penggunaan media online  sebagai sarana memasarkan pakaian wanita 

yang dilakukan Yhis hop.id sudah tepat. Karena pada dasarnya media   

online saat ini menjadi salah satu media yang paling membawa ladang 

peruntungan dalam dunia bisnis, tetapi dengan adanya media online  ini 
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bisa dapat lebih dimaksimalkan lagi kelebihannya untuk memperkenalkan 

Yhishop.id dan produk-produknya kepada Masyarakat Kota Makassar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 daftar informan 

No Informan 

1 Owner Yhishop 

2 1 orang Karyawan 

3 1 orang Pelanggan (pembeli) 

 

Tabel 2.2 Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

Lampiran 2 Matriks Wawancara 

 

Rumusan masalah 
 

Fokus masalah 
 

Pertanyaan penelitian 
 Sumber data 

 

 

 

informan dokumentasi 

1 2 3 4 5 

 

Strategi 

komunikasi apa 

yang digunakan 

Yhishop.id dalam 

meningkatkan 

omset penjualan 

pakaian wanita di 

Kota Makassar  

 

Penggunaan 

strategi 

dalam 

peningkatan 

omset  

 

Bgaimana strategi 

komunikasi 

Yhishop.id dalam 

memasarkan pakaian 

wanita di Kota 

Makassar  

 

Owner/pemili

k Yhishop.id  

 

Melakukan 

foto 

wawancara  

 

Apa factor 

pendukung dan 

factor 

penghambat 

strategi 

komunikasi 

pemasaran 

Yhishop.id dalam 

memningkatkan 

omset penjualan 

pakaian wanita di 

Kota Makassar  

 

Factor 

penghambat 

dan factor 

pendukung 

dalam 

strategi 

pemasaran  

 

Apa saja factor 

penghambat dan 

factor pendukung 

yang dialami 

Yhishop.id dalam 

melakukan 

pemasaran dengan 

strategi komunikasi 

dalam meningkatkan 

omset penjualan 

pakaian wanita di 

Kota Makassar  

 

1.Owner 

Yhishop.id 

 

2. Karyawan 

Yhishop.id 

 

 

Wawancara 

dilakukan 

secara online 

/ daring 
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Lampiran 3 Dokumentasi  

Owner Yhishop.id 
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Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari LPPPM Universitas Muhammadiyah 

Makassar 
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Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kantor DPMPTSP 
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