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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa tempatnya belanja dengan gaya itu 

tepatnya  harus berbelanja di Kota Bandung dilansir oleh detik.com, tidak bisa di pungkiri 

Kota Bandung merupakan tempat yang sangat strategis dari segi geografisnya, 

Bandung merupakan salah satu Kota yang memiliki banyak pesona, di Kota 

Bandung sendiri banyak sekali pebisnis clothing dikarenakan Kota Bandung disebut 

kota Parisnya Indonesia yang mengartikan bahwa Bandung menjual baju dengan 

kualitas terbaik dan juga dengan harga yang relatif murah. Maka dari itu sangatlah 

tinggi peluang untuk berjualan karena tidak sedikit pula wisatawan yang datang hanya 

untuk berbelanja baju, apalagi di tambah desain produk yang ditawarkan oleh 

beberapa brand di Kota Bandung sangatlah menarik perhatian dengan kolaborasi 

dengan  brand web, brand motor, dan juga brand ambassador dari artis-artis yang ada 

di Indonesia. 

Produk lokal yang ada di Indonesia mampu menciptakan desain produk yang 

menarik dan mampu bersaing di luar Indonesia, beberapa tahun kebelakang produk 

local brand di Indonesia menjadi sorotan kembali di masyarakat peningkatan peminat 

pasaran ini sangat pesat, apalagi sekarang sudah banyak yang pakai tagar #LocalPride 

#CintaProdukIndonesia dan banyak lagi, pada tahun sekarang clothing expo pun sudah 

memiliki pasarannya, mulai dari anak, remaja, hingga dewasa bisa merasakan hype 

nya (Kevin Andreas, 2021). Dalam hal ini bisa dapat dilihat bagaimana desain produk 

yang di tawarkan dari lokal tidak kalah menarik dengan brand di luar negeri, dari 

pemilihan bahan yang bagus, pemilihan desain yang dirasa bisa mencakup semua 

umur, dan juga beberapa local brand sudah tau akan pasaran yang ingin dicapai, dalam 

hal ini influencer dari sosial media tidak ragu untuk mengiklankan beberapa local brand. 

Terbantunya oleh influencer juga bisa di tetapkan sebagai teknik marketing yang dilihat 



2 

 

Muhrad Yannurfani,2022 

ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP DAYA TARIK KONSUMEN PADA CLOTHING UNKL347 

Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakan.upi.edu 

oleh masyarakat kalau brand ini adalah brand yang exclusive.  

Mulai saat itu produk lokal memiliki gairah atau regenerasi kepada masyarakat, 

pada tahun 2017 masyarakat Indonesia di kejutkan dengan penampilan Presiden 

Indonesia yang memakai beberapa produk local yang mengakibatkan terpicu masyarakat 

dengan exclusive nya brand local ini. (Lanny Kusuma, 2017). Dalam hal ini 

menyangkut dari daya tarik konsumen terhadap brand local dapat meningkatkan 

harga jual yang bersaing dengan brand luar negeri. Pada Instruksi Presiden (Inpers) 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi dalam Rangka 

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dalam hal ini untuk 

mempercepat mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 

pemberdayaan UMK dan koperasi. Tujuannya adalah membudayakan masyarakat 

agar lebih memilih menggunakan produk dalam negeri agar UMK dalam negeri lebih 

maju dalam industri clothing yang sedang merintis agar bisa bersaing dengan ketat 

dan juga lebih bisa berinovasi dalam pengembangan karya. 

Berbagai contoh clothing brand yang mampu bersaing antara lain maternal 

disaster, mrjn, rush.co, screamous, bloods, unkl347 contoh yang diberikan merupakan 

brand asal dari Kota Bandung, perkembangan clothing brand beberapa tahun ini 

sangat berpengaruh bagi anak muda sekarang, dan mungkin sudah banyak yang 

menyukai istilahnya dengan bilang #LocalPride, kondisi pasar di sosial media 

sekarang apalagi sudah sangat stabil, bisa memungkinkan kita dan sebanyak anak 

muda bisa berbelanja sesuka hati, tidak bisa dipungkiri juga kalau nantinya pasar 

konsumen itu dimakan oleh aplikasi lainnya, konsumen bisa melihat produknya 

dengan dia melihat dari jauh dan langsung dibelinya (Viona Ananda, Goodnews, 

2021). Bandingkan saja dulu, dengan ingin membeli sebuah baju brand lokal saja harus 

ke jakcloth membayar tiket yang relatif mahal, dan baru bisa membeli baju lokal, 

tetapi sekarang banyaknya web, aplikasi, dan sosial media yang bisa di pakai untuk 

konsumen membeli produk clothing. 

Daya tarik yang kini di peroleh dari macam-macam brand yang bisa dibilang 

mempromosikan diri terhadap dunia luar, yakni dalam hal kolaborasi, daya tarik kini 
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tidak jauh juga dengan promosi di sosial media apalagi akan menjadi viral. Viral 

marketing diartikan sebagai bentuk pemasaran yang melibat kan pelanggan untuk 

menyampa ikan pesan pemasaran perusahaan kepada teman, keluarga. (Laudon & 

Traver, 2014). Kekuatan merek itu sendiri juga yang berhasil membuat semua 

masyarakat dapat merasakan hype yang dirasakannya, ditambah lagi daya tarik itu 

sendiri merupakan indikator pencapaian brand dari masing-masing persepsi pembeli, 

dari skala harga jual, keunggulan produk, dan ketersediaan produk pendukung. Daya 

tarik produk, meliputi harga produk, keunggulan produk dan ketersediaan produk 

pendukung. (Mason, 1999). Konsumen memiliki ciri yang berbeda, lebih spesifik lagi 

dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsinya, desain yang ditawarkannya, 

atau dengan harga yang juga cukup bersaing. Oleh karena itu brand di paksa harus 

memahami keunggulan secara kompetiitf, apalagi di Kota Bandung sendiri saja sudah 

banyak yang membuka bisnis clothing ini, yang harus di cermati ketika kita sudah 

mulai memasarkannya, apakah konsumen akan melihat brand nya atau apa yang di 

tawarkannya. Daya tarik produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

pedagang/penjual untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keingina n pasar yang bersangkutan. (Fandy Tjiptono, 

1997). 

Pada saat ini yang memungkinkan terjadi adalah ketertarikan pembeli dalam 

clothing brand dengan cakupan brand tersebut bisa menggiring visual dalam melihat 

desain produk  yang menarik, dilansir dari idn times, dalam hal ini sangat penting 

dibutuhkan di industri clothing brand, untuk kemajuan pasar, dan juga kenaikan 

pembeli dalam perbulannya, rata-rata clothing brand bisa meraup keuntungan lebih 

dari 70% dengan melakukan kolaborasi di desain produknya untuk menggiring visual 

pembeli, dari kasus yang akan diangkat ini mulai dari isu geografis, clothing, dan juga 

daya tarik inilah yang menjadikan semua yang ada sekarang harus di tindak lanjuti agar 

pasaran nya harus bertambah.  

Dilansir dari Bukalapak dengan wawancara Dendy Darman, UNKL347 

merupakan sebuah brand yang sudah berdiri sejak tahun 1996 di Kota Bandung 

dengan pendirinya Dandy Darman, Arifin Windarman, Anli Rizandi, dan Lucky 
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Widiantara. Pada saat itu Dandy tinggal di rumah kost di dago dan nomor rumahnya 

adalah 347, karena dengan nomer rumah yang 347 maka dinamakan 347boadrider.co 

dan pada akhirnya Dandy dan kawan-kawan mendirikan usaha kaos kecil-kecilan 

pada tahun 1996, setelah berdiri 10 tahun hingga tahun 2006 berganti nama menjadi 

UNKL347, karena Dandy selalu di panggil uncle oleh teman-temannya yang 

menjadikan clothingline ini disebut UNKL347 hingga sekarang. Sebelum menjadi 

nama UNKL347 pula pada tahun 2003 mereka mengganti tag menjadi 347/eat. 

Peneliti mengangkat semua kasus mengenai clothing brand untuk memudahkan 

dan bisa di kembangkan jika nantinya penelitian lain ingin mengembangkannya, 

apalagi peran teknologi saat ini semakin besar dalam pemasarannya, mulai dari 

komunikasi, desain produk, hingga kekuatan brand yang besar untuk menunjang 

penjualan yang berkesinambungan dan stabil dalam satu bulan atau bisa saja satu tahun 

kedepan. Tingginya pasaran clothing brand dengan melakukan desain produk yang 

menarik visual pembeli melibatkan brand itu sendiri meraup keuntungan yang tinggi dan 

juga dapat membranding dengan memberikan visual yang lebih dari desain produk 

yang ditawarkan, maka dari itu perlunya penelitian ini untuk menganalisis kenaikan 

grafik yang signifikan dari brand yang ada di Kota Bandung untuk bisa menembus pasar 

yang inginkan, manfaat yang diperolehpun di harapkan agar terus dikembangkannya daya 

tarik pasar untuk brand yang sedang merintis apalagi perlunya dukungan dan semangat 

jika telah melihat dengan data yang sudah diperoleh. Sehingga peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Image Terhadap Daya 

Tarik Konsumen Pada Clothing UNKL347”. Pada penelitian sebelumnya (Fure F & 

Taroreh R, 2020), pengaruh brand image memiliki pengaruh baik. Dari penelitian ini 

penggunaan uji t dan skala likert untuk mengetahui tingkat pengaruh terhadap daya 

tarik pembeli pada clothing UNKL347 dan juga melihat tingkat signifikan dari 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan 

menganggap dependen yang lain konstan. 

Peneliti menggunakan sampel di wilayah Cibiru yang memang berada jauh dari 

toko UNKL347, karena disini peneliti akan meneliti apakah dibuatnya webstore 

UNKL347 akan lebih menarik konsumen dengan tujuannya agar lebih dekat kepada 
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masyarakat dengan membuatnya webstore UNKL347. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis brand image clothing UNKL347?  

2. Bagaimana pengaruh brand image UNKL347 terhadap daya tarik konsumen? 

3. Apa saja komponen brand image UNKL347 yang paling berpengaruh bagi 

konsumen? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagi berikut : 

1. Mengetahui bagaimana analisis brand image pada clothing UNKL347. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh brand image terhadap minat pembeli di 

UNKL347. 

3. Untuk mengetahui dari keempat komponen dalam brand image UNKL347 dan 

dapat mengidentifikasi manakah yang paling berpengaruh dari keempat 

komponen brand image. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan juga memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan solusi 

kepada selaku penggerak bisnis di bidang clothing brand sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengetahui desain produk yang bisa masuk kedalam pasaran 

masyarakat di Kota Bandung dan sekitarnya. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi disusun berdasarkan pedoman penulisan karya 

ilmiah UPI Tahun 2019 diantaranya : 
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1. Bab I : PENDAHULUAN 

Menjelaskan pendahuluan yang meliputi lima bagian yang akan dibahas yaitu (1.) latar 

belakang masalah, (2.) identifikasi masalah, (3.) rumusan masalah, (4.) tujuan 

penelitian, (5.) manfaat penelitian. 

2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA 

Kajian teori meliputi pengertian, konsep-konsep, teori-teori dari berbagai sumber 

seperti buku, artikel ilmiah, pendapat para ahli terdahulu, yang menjelaskan 

tentang bidang keilmuan yang akan diteliti. 

3. Bab III : METODE PENELITIAN 

Menetapkan metode penelitian yang rinci mengenai metode penelitian, 

termasuk komponen berikut : 

1. Metode penelitian 

2. Lokasi dan subjek penelitian 

3. Teknik pengumpulan data, dan 

4. Analisis data 

4. Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian beserta pembahasan yang diteliti. 

5. Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat penafsiran dari hasil pengolahan data yang menghasilkan 

kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilaksanakan. 
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1.6 Hipotesis 

Melalui pengaruh desain produk clothing brand UNKL347, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana kenaikan presentase jumlah ketertarikan pembeli, yang 

dianalisis melalui visitor web dan media sosial lainnya, apakah sebuah desain produk 

dapat mempengaruhi presentase kenaikan penjualan, atau produk ini tidak dapat 

mempengaruhi kenaikan penjualan yang signifikan dalam sebuah desain produk yang 

menjual di perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : brand image berpengaruh terhadap daya tarik konsumen 

H2 : brand image desain produk berpengaruh terhadap daya tarik konsumen 

H3 : brand image harga berpengaruh terhadap daya tarik konsumen 

H4 : brand image logo berpengaruh terhadap daya tarik konsumen 

H5 : brand image merek berpengaruh terhadap daya tarik konsumen  

1.7 Kerangka Berfikir 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini 

yaitu Desain Produk. Untuk variabel independen yaitu daya tarik pembeli. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis ada atau tidaknya serta kuat atau lemahnya 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Produk lokal brand di Indonesia 

kembali menjadi sorotan di masyarakat yang mengalami peningkatan peminat sangat 

pesat. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan 

pendekatan deskriptif terhadap motif penggunaan brand lokal pada generasi milenial di 

kota Bandung. 
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Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran 

UNKL347

Brand 
image

Desain 
Produk

Logo Merek Harga

Daya Tarik

Kesimpulan


