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“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar. Dan Dia memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka (Q.S At 

Thalaq : 2-3) 

 

 

“Orang terkuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap berdiri tegap 

ketika mereka jatuh” 

 

 

“Save today better tomorrow” (Penulis) 
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ABSTRAK 

 

CAHYANINGTYAS NUGRAHENI. D1204020. KEGIATAN KOMUNIKASI PEMASARAN ROTI 
GANEP TRADISI SOLO (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif tentang kegiatan 
komunikasi pemasaran Toko Roti Ganep Tradisi Solo untuk Program Events Periode 
Oktober 2008). Skripsi. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. ILMU 
KOMUNIKASI. UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 2009 

 

 Keberadaan toko roti dan makanan tradisional saat sekarang ini 
telah menjamur di kota Solo.Untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan 
strategi-strategi komunikasi pemasaran untuk menjaring konsumennya. Strategi 
komunikasi pemasaran perlu diawali dengan sebuah perencanaan yang matang 
dengan alasan bahwa anggaran dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat 
mencapai sasaran yang tepat.Demikian halnya dengan roti Ganep tradisi Solo 
yang berdiri sejak tahun 1881 yang tetap bertahan di tengah ramainya pesaing 
dengan usaha yang sejenis, khususnya pangsa pasar Solo dan sekitarnya. 
Memasuki bulan Oktober 2008, Ganep mulai mengembangkan usahanya dengan 
membuka cabang baru di Banyuanyar. Untuk dapat meningkatkan daya tarik 
terhadap konsumen khususnya yang tinggal di daerah Banyuanyar, Ganep 
menyusun sebuah special event dengan tema Ganep Srawung Warga. Di tengah 
persaingan ini, Ganep menyadari pentingnya strategi pemilihan materi produk 
(event) yang tepat untuk meningkatkan kualitas perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan komunikasi 
pemasaran Ganep untuk program events bulan Oktober 2008. Adapun metode 
yang penulis gunakan untuk mengungkapnya adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data digunakan metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi dengan didukung teknik purposive sampling. 
Selanjutnya pada tahap analisa data dipakai interactive model of analysis mulai 
dari pengumpulan data, pereduksian, penyajian, sampai pada penarik 
kesimpulan. Demikian juga dengan pendekatan triangulasi sumber, digunakan 
dalam uji validitas data.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ganep 
tradisi Solo menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang disesuaikan 
dengan bauran promosi yang digunakan yaitu personal selling, advertising, 
sales promotion, direct marketing, dan publisitas. Personal selling banyak  
melibatkan aktivitas komunikasi langsung (face to face) dengan konsumen. 
Advertising dilaksanakan melalui media cetakan, outdoor, radio dan media 
cetak. Selanjutnya untuk sales promotion dilaksanakan melalui pemberian 
diskon, undian berhadiah, penawaran membership, dan penawaran merchandise. 
Sedangkan publisitas dilakukan dengan press release dan sponsorship oleh 
bagian PR.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

H. Latar Belakang 

Komunikasi Pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh penjual dengan pembeliannya dan merupakan kegiatan yang 

membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan 

semua pihak untuk berbuat lebih baik. Semakin baik komunikasi pemasaran 

yang tercipta, maka akan mendatangkan kepuasan yang semakin tinggi bagi 

semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu suatu perusahaan 

harus selalu berkomunikasi dengan perantara, pembeli, dan masyarakat pada 

umumnya secara baik. Perantarapun harus pandai berkomunikasi dengan 

konsumennya. Hubungan antara perusahaan, perantara, konsumen dan 

masyarakat disebut sebagai proses komunikasi. Pihak-pihak yang berperan 

dalam poses komunikasi ini disebut dengan Sender dan Reciever. Alat 

komunikasi yang digunakan oleh pihak-pihak tesebut disebut Media, 

sedangkan pesan yang disampaikan itu disebut message.  

Model komunikasi ini merupakan kunci utama kebehasilan atau 

efektifitas suatu perusahaan dalam bisnisnya, apalagi saat ini disebut dengan 

abad informasi dan komunikasi. Sender haruslah dapat mengerti audiens yang 

ingin dicapai. Bagaimana mengubah gagasan menjadi symbol yang mudah 

 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dipahami oleh si penerima atau decoding. Kecakapan pengubahan gagasan ini 

akan dapat dinilai pada waktu diterapkan pada bauran promosi. Sehingga 

bauran promosi yang dicapai harus ditentukan secara matang, supaya gagasan 

perusahaan akan mencapai konsumen dengan mudah dan akhirnya mampu 

untuk mengembangkan feedback atau umpan balik, sehingga tanggapan 

penerima, dalam hal ini konsumen dapat diketahui oleh perusahaan. Seberapa 

jauh tanggapan pembeli, hal ini dapat kita lihat dari perilaku konsumen. 

Di dalam dunia bisnis saat sekarang ini peranan pemasaran mulai 

disadari oleh perusahaan-perusahaan bahwa hal ini sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan mereka. Pemasaran pada dasarnya 

adalah membangun sebuah merek (brand) di benak konsumen. Jika 

perusahaan mampu membangun merek yang kuat, maka perusahaan akan 

memiliki program pemasaran yang tangguh pula. Jika tidak mampu, maka 

upaya apapun yang dilakukannya seperti pengiklanan, promosi penjualan 

(kehumasan) semuanya itu tidak akan mampu mencapai tujuan program 

pemasaran perusahaan. Begitu banyak produsen berkompetisi memperebutkan 

segmen pasar yang sama sehinga dibutuhkan diferensiasi terhadap brand.1 

Perusahaan dalam memasarkan produk menyadari bahwa ia 

berhadapan langsung dengan pesaing. Dengan adanya persaingan tersebut 

maka perusahaan akan berusaha sedapat mungkin untuk dapat memberikan 

nilai tambah terhadap produknya. Ia mengarahkannya dengan menggunakan 

                                                           

1 http://swa.co.id/22022001/htm 
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promosi untuk menciptakan dan membangun sebuah citra merek (brand 

image) yang sesuai dengan keinginan konsumennya. 

Seperti perusahaan lain yang bergerak di bidang usaha jasa, Toko Roti 

Ganep Tradisi Solo juga melakukan strategi-strategi komunikasi pemasaran 

untuk menjaring konsumennya. Strategi komunikasi pemasaran perlu diawali 

dengan sebuah perencanaan yang matang dengan alasan bahwa anggaran 

dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat mencapai sasaran yang tepat. 

Pelaksanaan komunikasi pemasaran di Toko Roti Ganep Tradisi Solo 

atau lebih dikenal dengan nama Ganep ini telah mengalami perkembangan 

untuk menyesuaikan dengan pergerakan pasar yang dinamis. Untuk 

menghadapi persaingan dan memberi nilai tambah bagi produknya, Ganep 

telah mengarahkan promosinya dengan baik dalam memperkuat brand image 

yang sudah dimiliki. Toko roti dan oleh-oleh ini dikonsep untuk menyediakan 

makanan-makanan tempo dulu atau biasa disebut juga dengan tradisional 

snack yang mungkin saat ini sudah jarang dijumpai di tempat lain. Adapun 

jenis makanan tradisional yang tersedia antara lain : 

1. Roti Kecik 

2. Roti Pongge 

3. Opak Angin 

4. Banquet Jahe 

5. Ampyang 

6. Intip 

7. Rengginan 
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8. Keripik Bayem 

Ganep sendiri sudah berdiri sejak tahun 1881 dan saat ini telah 

memasuki generasi ke lima. Meskipun telah memasuki usia 127 tahun namun 

hinga saat ini Ganep masih tetap eksis dan masih digemari oleh masyarakat di 

kota Solo dan sekitarnya. Di Solo sendiri untuk Toko Roti dan oleh-oleh 

cukup banyak yaitu: 

1. Orion 

2. Erlangga Jaya 

3. Mesran 

4. Abon Varia 

Menjamurnya toko roti dan oleh-oleh belakangan ini telah mendorong 

Ganep untuk lebih kreatif dalam menyusun program-programnya. Program-

pogram events yang menarik digelar secara rutin dengan konsep yang berbeda 

tiap bulannya, antara lain “Ganep Srawung Warga” yang telah sukses digelar. 

Acara-acara khusus juga diagendakan secara rutin. 

 
I. Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana deskripsi/gambaran kegiatan komunikasi pemasaran Toko Roti 

Ganep Tradisi Solo untuk program-program events selama bulan Oktober 

2008?” 
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J. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Toko Roti Ganep Tradisi Solo dalam upaya memasarkan program-

program events yang ada. 

2. Mengamati kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan kegiatan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan Toko Roti Ganep Tradisi Solo, 

sehingga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan dan 

optimalisasi penyelenggaraan kegiatan komunikasi pemasaran selanjutnya. 

 

K. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan: 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pemikiran, serta sangat bermanfaat dalam 

mempraktekkan ilmu teori pemasaran yang telah dipelajari.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangan pemikiran dan 

informasi yang telah dianalisa mengenai tingkat keberhasilan yang telah 

dicapai oleh perusahaan sehingga dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran 

pada masa yang akan datang.  
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L. Kerangka Pemikiran dan Teori 

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting bagi 

perkembangan usaha. Bertahan atau tidaknya perusahaan tergantung 

bagaimana cara mereka menyampaikan pesan kepada konsumen. Melalui 

pesan-pesan tersebut, berbagai informasi penting tersalurkan, termasuk upaya 

persuasif untuk mengukuhkan posisi perusahaan di mata konsumen.  

Istilah “komunikasi” berasal dari perkataan bahasa Inggris 

“communicate” yang bersumber dari kata Latin “communicato” yang berarti 

pemberitaan atau pertukaran pikiran. Makna hakiki dari “communicato” ini 

adalah “communis” yang berarti “sama” jelasnya “kesamaan arti”.2  

Sedangkan cara yang tepat untuk memahami komunikasi menurut 

Lasswell adalah dengan menjawab pertanyaan : Who, Says What, In Which 

Channel, To Whom, With What Effect? Rumusan pertanyaan tersebut 

mengandung lima unsur dasar dalam komunikasi, yaitu: 

1. Siapa yang mengatakan? (komunikator, pengirim atau sumber) 

2. Apa yang disampaikan? (pesan, ide, gagasan) 

3. Dengan saluran mana? (media atau sarana) 

4. Kepada siapa? (komunikasi atau penerima) 

5. Apa dampaknya? (efek atau hasil komunikasi) 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan penyampaian 

informasi (pesan, ide, gagasan) dari komunikator kepada komunikan melalui 

                                                           

2 Onong Uchjana Effendi, Spektrum Komunikasi, CV Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 4 
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media tertentu dan menghasilkan dampak-dampak tertentu pula. Jadi, proses 

penyampaian pesan pada akhirnya akan memberikan dampak pada kedua 

belah pihak antara komunikan dan komunikator.  

Perkembangan usaha yang semakin kompleks telah menciptakan 

persaingan di antara pemain. Mereka yang tidak cerdas membaca situasi 

tersebut akan kalah dalam persaingan. Keberhasilan perusahaan dalam 

memasakan produk yang dihasilkan tergantung dari cara penyampaian pesan 

secara efektif kepada konsumen. Oleh karena itu komunikasi memegang 

peranan penting untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Komunikasi 

merupakan proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan 

perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata 

untuk mengubah tingkah laku orang-orang lain).3 

Definisi komunikasi di atas memberikan tekanan pada upaya 

memberikan pengaruh di samping memberikan informasi. Agar tujuan 

komunikasi dapat tercapai dengan baik, selain diperlukan pesan kreatif, perlu 

juga dipelajari siapa-siapa yang menjadi sasaran komunikasi. Dalam konsep 

pemasaran, yang dimaksud dengan sasaran komunikasi adalah calon 

konsumen dan mereka yang telah menjadi konsumen ataupun pelanggan. 

Perhatian terhadap kedua kelompok konsumen tersebut dilakukan secara 

seimbang. Dengan kata lain, perusahaan mengarahkan komunikasi untuk 

                                                           

3 Anwar Arifin, Ilmu Komunikasi, Sebuah Pengantar Ringkas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. 
Hal. 26 
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menjaring calon konsumen mereka dengan tetap mempertahankan para 

pelanggan dengan cara memuaskan mereka. 

Pada saat ini hampir semua perusahaan menyadari, bahwa ia tidak 

akan dapat mempertahankan usahanya apabila ia tidak berhasil menjual apa 

yang dihasilkan. Pendapatan serta laba yang diperoleh perusahaan bersumber 

pada penjualan yang ditargetkan adalah sangat penting. Namun proses 

penjualan tidak hanya menyangkut masalah penawaran produk pada 

konsumen, melainkan juga menyangkut bagaimana proses pendistribusian 

produk tersebut ke pasar, penentuan segmen pasar yang dituju, penetapan 

harga yang bersaing, banyak hal lagi yang dapat memberikan suatu 

keunggulan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan.  

Di antara kegiatan-kegiatan perusahaan, penawaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan. Luasnya kegiatan pemasaran 

menuntut pihak perusahaan untuk secara kontinyu memperhitungkan 

bagaimana keberhasilan dari produknya di pasar. Hal ini disebabkan karena 

tujuan kegiatan pemasaran itu sendiri menuntut perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk tersebut.  

Konsep pemasaran suatu perusahaan memerlukan suatu pengelolaan 

dan pelaksanaan yang focus dan intens, yang mesti tersusun dalam manajemen 

perusahaan. Dalam implementasinya pada suatu perusahaan, manajemen 

pemasaran merupakan proses perencanaan dan perlakuan konsepsi penetapan 
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harga, promosi dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menghasilkan 

pertukaran yang memenuhi sasaran perorangan dan organisasi.4 

Menurut Philip Kotler, Pemasaran adalah suatu proses sosial 

manajerial yang di dalamnya  individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.5 

Kotler mengajukan lima kondisi yang harus terpenuhi agar pertukaran 

dapat terjadi, yaitu : 

1. Terdapat sedikitnya 2 (dua) pihak  

2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak 

lain 

3. Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan  

4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran 

5. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah 

layak dan bermanfaat. 

Sedangkan menurut Persatuan Pemasaran Amerika (American 

Marketing Assosiation), pemasaran didefinisikan sebagai proses perencanaan 

dan pelaksanaan konsep penentuan harga, kegiatan promosi, dan distribusi 

dari ide-ide barang dan jasa untuk menciptakan perubahan yang dapat 

memberikan kepuasan individu dan tercapainya tujuan organisasi. 

                                                           

4 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid I, Prentice Hall, Inc, 2000, hal. 9 
5 Op. Cit, Philip Kotler, hal. 9 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Berdasarkan pengertian di atas, tujuan pemasaran adalah menghasilkan 

laba dengan memenuhi kebutuhan konsumen sasaran. Oleh karena itu harus 

mempelajari keinginan, persepsi, referensi, serta perilaku konsumen, 

karakteristik, dan proses pengambilan keputusan pembeli yang menghasilkan 

keputusan pembelian tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku pembeli antara lain latar belakang kebudayaan, kondisi sosial, 

kepribadian, serta kondisi kejiwaan dari pembeli.6 

Jadi pemasaran merupakan suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh 

sekelompok individu yang dalam prosesnya melibatkan analisa, perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian untuk dapat mencapai tujuan bersama. Selain itu, 

pemasaran juga berkaitan dengan penetapan harga, promosi, dan distribusi. 

Dalam pemasaran, perusahaan melakukan upaya persuasif yang 

terkemas melalui komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan 

penjual dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan 

keputusan di bidang pemasaran dan mengarahkan pertukaran agar lebih 

memuaskan konsumen dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat 

lebih baik.7 Untuk itu diperlukan rancangan strategi yang matang. Secara 

umum strategi berarti pola fundamental dari tujuan sekarang dan yang 

direncanakan, pengerahan sumber daya, dan interaksi dari proses, pesaing, dan 

                                                           

6 Philip Kotler dan A. B. Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, Analisis, Perencanaan, 
Implementasi, dan Pengendalian, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 222-223 
7 Basu Swastha, Azas-azas Marketing, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 234 
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faktor-faktor lingkungan lain.8 Sedangkan strategi pemasaran didefinisikan 

sebagai strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target 

oleh seorang pengusaha.9 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

mengenalkan keberadaan produk serta fungsi-fungsinya. Tanpa komunikasi, 

konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui 

keberadaan produk di pasar. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran 

komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Dengan 

penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif dan 

efisien. 

Kegiatan pemasaran sangat terkait dengan kebijaksanaan pemasaran 

yang dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran 

adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus 

menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. McCarthy 

mengklarifikasi alat-alat itu menjadi empat kelompok yang luas yang disebut 

empat P dalam pemasaran: produk (product), harga (price), tempat (place), 

dan promosi (promotion). Rumusan umum marketing mix adalah dengan 

komponen 4p:10 

5. Produk (product) 

                                                           

8 Boyd. W. Harper dkk, Manajemen Pemasaran, Sebuah Pengantar Ringkas, PT Remaja Rosdakarya, 
Jakarta, 2001, hal. 29 
9 Indriyo Gito Sudarmo, Manajemen Pemasaran, edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 124 
10 Philip Kotler dan A. B. Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, Analisis, Perencanaan, 
Implementasi, dan Pengendalian, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 222-223 
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Perusahaan merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan kepada pasar sasaran yang meliputi design produk sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang merupakan salah satu 

tanggung jawab utama manajemen pemasaran. Pada usaha toko roti dan 

oleh-oleh, produk utamanya adalah roti dan segala jenis makanan 

tradisional. Berdasarkan berwujud tidaknya produk dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua kelompok utama, yaitu: barang/produk yang berwujud fisik, 

dan jasa (services), merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual. Misalnya industri hotel, bengkel reparasi, salon 

kecantikan, cafe, dan lain-lain.11 

6. Harga (price) 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, 

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga bisa 

diungkapkan dengan berbagai istilah,misalnya iuran, tarif, sewa, bunga 

premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut 

pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang atau jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.12 Harga merupakan 

jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk 

tersebut, yang meliputi penetapan harga sesuai dengan nilai produk yang 

dapat dijangkau oleh konsumen.  

                                                           

11 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran edisi II, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hal. 98 
12 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 151 
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7. Tempat (Place) 

Tujuan akhir dari perusahaan ialah bagaimana produk yang 

dihasilkan dapat dikonsumsi konsumen. Pengertian place disini adalah 

sama dengan distribusi, kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar 

dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).13 

 

8. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila 

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu 

akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.14 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk di pasar. Konsep yang secara umum digunakan untuk 

                                                           

13 Ibid, hal. 185 
14 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 219 
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menyampaikan pesan adalah bauran promosi (promotion mix). Disebut 

bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan berbagai 

jenis promosi dalam suatu rencana promosi produk. Dalam penelitian ini 

akan difokuskan mengenai promosi. 

Promotion is one of the four component of marketing function. 

Promotional activities include advertising, sales promotion, and 

personal selling.15 

(promosi merupakan salah satu dari empat komponen bauran pemasaran 

yang terdiri dari rangkaian fungsi pemasaran. Kegiatan promosi meliputi 

periklanan, promosi penjualan, dan aktivitas penjualan tatap 

muka)...within the context of promotion, some add direct marketing and 

public relations16 (...dalam konteks promosi, beberapa ahli menambahkan 

pemasaran langsung dan hubungan masyarakat). 

Ada lima jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi 

yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas 

(publicity and public relations) serta pemasaran langsung (direct 

marketing).17 

a. Personal Selling, yaitu komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan 

                                                           

15 Kenneth E. Clow dan Donald Baack, Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communication, 
Prentice Hall, New Jersey, 2002, hal. 9 
16 ibid, hal. 9 
17 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Buku 2, Erlangga, Jakarta, 1992, hal. 704 
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terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan 

membelinya.18 

b. Periklanan (advertising), merupakan salah satu bentuk promosi yang 

paling banyak digunakan perusahaan dalam mempromosikan 

produknya.19 Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk 

menimbulkan pembelian. AMA (American Marketing Association) 

mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk bayaran untuk 

mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara 

non personal dan sponsor yang jelas. Sedangkan yang dimaksud 

dengan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Iklan memiliki 4 

fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk 

produk (informative), mempengaruhi khalayak untuk membeli 

(persuative), dan menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak 

(reminding), serta menciptakan suasana yang menyenangkan suatu 

khalayak menerima dan mencerna informasi (entertainment).20 Dalam 

bisnis makanan, fungsi utama iklan adalah memberikan informasi dan 

menarik konsumen untuk datang serta menikmati produk yang 

                                                           

18 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 224 
 
19 Ibid, hal.225 
20 Ibid, hal.226 
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tersedia, serta yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan 

citra toko roti, bagaimana manajemen toko roti dapat memelihara 

loyalitas pembeli agar menjadi pelanggan setia. 

c. Pemasaran langsung (direct marketing), adalah system pemasaran 

yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media 

iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di 

sembarang lokasi.  Dalam direct marketing, komunikasi promosi 

ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan agar 

pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik 

melalui telepon, pos, atau dengan datang langsung ke tempat pemasar. 

Di satu sisi, dengan berkembangnya sarana transportasi dan 

komunikasi mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar, di 

mana perusahaan relatif mudah mendatangi langsung calon pelanggan 

ataupun menghubungi via telepon atau surat.21 

d. Promosi penjualan (sales promotion), adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk segera dan atau meningkatkan jumlah 

barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan, perusahaan 

dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk 

mencoba produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, 

menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying 

(pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja 
                                                           

21 Ibid, hal.232 
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sama yang lebih erat dengan pengecer.22 Promosi penjualan yaitu 

kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian dengan lebih 

menekankan pada penjualan produk. Dalam bisnis makanan kecil, 

kegiatan sales promotion ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu 

dengan memberikan penawaran-penawaran khusus, terutama dalam hal 

layanan penjualan jasa. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menarik 

pengunjung agar lebih betah serta memilih dan menggunakan toko roti 

yang bersangkutan. 

e. Publisitas (publicity), adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, 

barang dan jasa secara non personal, yang mana orang atau organisasi 

yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk 

untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Dibandingkan 

dengan iklan, publisitas mempunyai kredibilitas yang lebih baik, 

karena pembenaran (baik langsung maupun tidak langsung) dilakukan 

oleh pihak lain selain pemilik iklan. Disamping itu karena pesan 

publisitas dimasukkan dalam berita atau artikel Koran, tabloid, 

majalah, radio, dan televise, maka khalayak tidak memandangnya 

sebagai komunikasi promosi. Publisitas juga dapat memberi informasi 

lebih banyak dan lebih terperinci daripada iklan. Namun demikian, 

karena tidak ada hubungan perjanjian antara pihak yang diuntungkan 

maka tidak dapat mengatur kapan publisitas itu akan disajikan atau 
                                                           

22 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 229 
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bagaimana publisitas tersebut disajikan. Selain itu, publisitas tidak 

mungkin diulang-ulang seperti iklan. Oleh karena itu, kini publisitas 

biasanya merupakan bagian dari departemen humas perusahaan.23 

Publisitas merupakan hasil dari publikasi. Setiap fungsi dan tugas 

Public Relations adalah menyelenggarakan publikasi atau 

menyebarluaskan informasi melalui kerjasama dengan pihak 

pers/wartawan lewat berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan 

perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik.24 

Berikut ini flatform komunikasi dari masing-masing elemen bauran 

promosi.25 

Periklanan Promosi 

Penjualan 

Hubungan 

Masyarakat 

Penjualan Tatap Muka Pemasaran 

Langsung 

Iklan di media cetak & 

elektronik 

Kemasan 

Gambar bergerak 

Brosur & Buklet 

Poster & leaflet 

Directory 

Billboard 

Display 

Mateial audiovisual 

Logo & symbol 

Videotape 

 

 

Kontes 

Permainan 

Undian 

Lotre 

Pameran 

Eksibisi 

Demonstrasi 

Kupon 

Rabat 

Pembiayaan 

Bunga rendah 

Hiburan 

 

 

Press Kits 

Pidato 

Seminar 

Laporan Tahunan 

Donasi & amal 

Sponsorship 

Publikasi 

Relasi 

Komunitas 

Lobi 

Media identitas 

Majalah 

Perusahaan 

Peristiwa 

Presentasi Penjualan 

Pertemuan penjualan 

Program intensif 

Contoh pameran 

perdagangan 

Katalog 

Surat 

Telemarketing 

Elektronik 

Shopping 

TV Shopping 

Faxsimail 

E-mail 

Voice mail 

 

                                                           

23 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 228 
24 Rosady Ruslan, S. H., Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Manajemen PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 1997, hal. 12 
25 Sutisna, Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 268 
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Sumber : diadaptasi dari Philip Kotler (2000). “Marketing Management”. 10th c. International Edition. 

Prentice Hall Inc. Upper Siddle River. New Jersey. 07458 

Tabel I. Flatform Komunikasi (Elemen Bauran Promosi) 

 Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan kepada pelanggan 

mengenai perusahaan dan bauran pemasarannya. Di bawah ini adalah 

rincian tujuan promosi tersebut, yaitu:26 

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa : 

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

4) Menjelaskan cara kerja suatu produk, 

5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

6) Meluruskan kesan yang keliru, 

7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

8) Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

1) Membentuk pilihan merek 

2) Mengalihkan pilihan ke merek tertentu, 

3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

4) Mendorong pembeli untuk berbelanja pada saat itu juga, 

                                                           

26 Op. Cit, Fandy Tjiptono, hal. 221-222 
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5) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman). 

c. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas : 

1) Mengingatkan pembeli pada produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu yang dekat.  

2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

Secara singkat, kegiatan promosi berkaitan dengan upaya 

bagaimana orang dapat mengenal produk peusahaan, lalu memahaminya, 

berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan selalu 

ingat akan produk tersebut. 

Di dalam kegiatan promosi ada dua istilah Above the line dan 

Below the line, kedua istilah ini menunjukkan media apa saja yang 

digunakan dalam kegiatan promosi. Above the line merupakan istilah 

untuk kegiatan promosi yang menggunakan mass media, dan biasanya 

dibayar dengan komisi berdasarkan penggunaannya, untuk tujuan normal, 

dan istilah ini berarti periklanan. Sedangkan below the line merupakan 

istilah untuk kegiatan promosi yang diarahkan dan ditujukan pada individu 

atau obyektif dan biasanya dibayar dengan tarif. Istilah ini digunakan 
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untuk sebagian besar promosi yang non periklanan, seperti promosi 

penjualan, event, direct mail.27 

Perusahaan menetapkan kebijakan bagaimana kombinasi yang 

efektif dari iklan, pemasaran langsung, pomosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan publisitas, serta penjualan personal untuk mencapai 

segmen konsumen terpilih.  

Setiap perusahaan memiliki strategi komunikasi pemasaran yang 

mungkin berbeda dengan perusahaan lain dalam rangka mencapai 

tujuannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus memperhatikan hal-

hal yang menjadi cirri khas produk yang dihasilkan, karena sifat-sifat 

produk yang akan dipasarkan tersebut turut mewarnai kegiatan komunikasi 

pemasaran perusahaan tersebut.  

Toko Roti Ganep Tradisional Solo sebagai toko roti yang telah 

memiliki nama dalam percaturan bisnis toko roti dan oleh-oleh di Solo 

menggunakan instrument komunikasi pemasaran untuk program-program 

event yang ditawarkan. Di sini komunikasi pemasaran memainkan peranan 

sentral dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.  

 

M. Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah definisi yang dipakai oleh para peneliti 

untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial. 28 

                                                           

27 David Arnold, Pedoman Manajemen Merek. PT Ketindo Soho, Surabaya, 1996, hal. 233 
28 Singarimbun , Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 16 
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1. Komunikasi 

Komunikasi adalah proses bilamana seseorang individu (komunikator) 

mengoper stimulans (biasanya kata-kata) untuk mengubah tingkah laku 

individu lainnya (komunikan). 29 

 

2. Pemasaran 

Merupakan kegiatan yang dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan 

pelanggan dan selanjutnya mengorganisir keseluruhan operasi perusahaan 

untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan cara yang menguntungkan.30 

3. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang 

membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran dan 

mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan konsumen dengan cara 

menyadarkan pihak-pihak untuk berbuat lebih baik.31 

Komunikasi pemasaran merupakan proses penyampaian pesan-pesan 

komersial melalui aktivitas periklanan, pemasaran langsung, promosi, 

penjualan, public relations, serta penjualan tatap muka, agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen melalui kegiatan pertukaran yang menguntungkan 

perusahaan.  

 

                                                           

29S. M. Siahaan, Komunikasi, Pemahaman, dan Penerapannya, cet. 3, BPK Gunung Mulia, Jkt, 2000, hal. 3 
30 Collin Sawter, Marknon, Manajemen Pemasaran untuk Semua Manajer, PT Pustaka Binaman Pressindo, 
Jakarta, 1997, hal. 11 
31 Op. Cit, Basu Swastha, hal. 234 
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N. Metodologi Penelitian  

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.32 Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, 

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian 

dari satu keutuhan. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Menurut Jalaludin Rakhmat, penelitian deskriptif hanya 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi.33 

Deskriptif adalah usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, 

keadaan, peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar 

mengungkap fakta. Peneliti bertindak sebagai pengamat, di mana ia hanya 

membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatat informasi 

yang didapatkan dari sumber data sekunder yang berbentuk dokumentasi.  

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung 

terhadap obyek, yaitu Toko Roti Ganep Tradisional Solo dan kegiatan 

                                                           

32 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hal. 3 
33 Rakhmat J. Drs, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 11 
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komunikasi pemasaran yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi dan 

data yang berkaitan dengan obyek penelitian, peneliti berusaha menyaring 

sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Pemilihan 

informan didasarkan pada banyak sedikitnya pengalaman dan pengetahuan 

informan tentang komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan dan 

program-program event yang ditawarkan. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih informan yang dianggap paling mengetahui masalah, sehingga 

mampu memberikan informasi secara akurat. Namun demikian, informan 

yang terpilih dapat menunjukkan informan lain yang dianggap lebih tahu, 

sehingga pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Dalam subyek penelitian 

ini terdapat key informan (informan kunci utama), yaitu: karyawan bagian 

Marketing/pemasaran, PR/ Humas, dan beberapa pelanggan Toko Roti 

Ganep Tradisional Solo.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih adalah Toko Roti Ganep Tradisi Solo, yang 

tepatnya berlokasi di Jl. Sutan Syahrir No. 176 Tambaksegaran Solo. 

Alasannya : 

a. Merupakan Toko Roti tertua di Solo yang hingga saat ini masih 

bertahan diantara toko roti lainnya yang mempunyai konsep sejenis. 

b. Melihat keberhasilan bisnis toko roti dan oleh-oleh didukung oleh 

materi program dan events yang ditawarkan, dan events yang ada di 

Ganep Tradisi Solo adalah suatu bentuk event yang menarik minat 
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pelanggan. Menurut pengalaman yang sudah beberapa program event 

di Ganep menunjukkan keberhasilan yang cukup baik, seperti event 

Ganep dan Pohon, Lomba Kreasi Anak, Bakery Visit, dan Ganep 

Srawung Warga. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peminat dan 

media yang meliput dalam events tersebut.  

4. Populasi dan Sampel 

Deskriptif kualitatif tidak begitu memperhatikan populasi dan 

sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

dimana yang menjadi anggota sampel adalah unit-unit tertentu/ khusus 

dari populasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.34 

Sampel dipilih secara purposive dengan selektif ketat, sehingga 

diharapkan sampel merupakan responden yang benar-benar menguasai 

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang dipilih sebagai sampel 

adalah: 

- 1 orang karyawan di bagian Marketing/ Pemasaran 

Diutamakan karyawan yang masa kerjanya lebih lama di Ganep tradisi 

Solo, dengan alasan karyawan tersebut sudah mempunyai banyak 

pengalaman dan pengetahuan tentang perusahaan sehingga mampu 

memberikan informasi yang dapat mendukung keberhasilan penelitian.  

- 1 orang karyawan di bagian Public Relations (Humas) 

Yaitu staff PR yang masa kerjanya lebih lama di Ganep, dengan alasan 

PR tersebut sudah mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan 

                                                           

34 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hal. 63 
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tentang perusahaan sehingga mampu memberikan informasi yang 

dapat mendukung keberhasilan penelitian. 

- 4 pelanggan Ganep Tradisi Solo 

Diutamakan pelanggan yang paling lama menjadi konsumen Ganep, 

dengan alasan bahwa pelanggan tersebut sudah cukup mengetahui 

tentang Ganep sehingga dapat mendukung pencarian informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.  

5. Cara Pengumpulan Data 

a. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

obyeknya. Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh langsung 

dari sumber di lokasi penelitian, diantaranya dengan mengamati 

bentuk-bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan, 

serta wawancara dengan orang-orang yang terkait di dalamnya.  

2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh peneliti dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi yang terkait dengan penelitian untuk melengkapi 

data primer.  

b. Cara pengumpulan data yang dilakukan : 

1. Observasi: melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

kejadian, organisasi, dan kegiatan yang berlangsung di lokasi 
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penelitian. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui secara 

langsung bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan.  

2. Wawancara 

Yaitu percakapan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang 

berkaitan dengan proses kegiatan yang bertujuan mengkonstruksi 

kejadian, kegiatan, dan organisasi, serta memperluas informasi. 

Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, baik 

yang telah digariskan lengkap maupun yang spontan muncul. 

Berikut adalah pihak-pihak yang akan diwawancarai demi 

kelancaran penelitian: 

a. Karyawan di bagian Marketing/ Pemasaran 

b. PR (Humas) 

c. Pelanggan Ganep tradisi Solo 

3. Studi Pustaka 

Pencarian data yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang 

diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature, baik buku, 

dokumentasi, artikel, majalah, atau literature lain yang ada di 

perpustakaan, situs-situs internet dan sebagainya.  

6. Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model analisis interaktif (interaktif  models of analysis).35 Penelitian ini 

begerak di antara tiga komponen data dan penarikan kesimpulan. Aktifitas 

                                                           

35 Matthew B., Miles, A., Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Univesitas Indonesia, Jakarta, 1992, 
hal. 17 
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ketiga konsumen tersebut bukanlah linear, namun lebih merupakan siklus 

dalam struktur kerja interaktif. Sedangkan skema analisa data interaktif itu 

adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Model analisis interaktif 

Dalam tahap analisa data, penelitian ini menggunakan teknik 

analisa data interaktif, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi data 

(penarikan kesimpulan) tiga komponen pokok yang akan dilewati tersebut, 

yaitu sebagi berikut : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian 

serta penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Pelaksanaan reduksi data ini 

dilakukan selama penelitian berlangsung. Sedangkan kegunaan dari 

reduksi data itu sendiri adalah untuk lebih memfokuskan pokok 

permasalahan yang sedang diteliti. Dengan analisa data, data kualitatif 

Pengumpulan  Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, 

seperti melalui ringkasan atau melalui uraian singkat.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan penyajian 

data, peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisa ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian 

tersebut. Penyajian data meliputi berbagai jenis matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih.  

c. Penarikan kesimpulan 

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai mengerti 

apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mapan, arahan-arahan sebab akibat dan proposisi-

proposisi, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari satu kegiatan 

dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian ini, hasil wawancara yang telah dilakukan 

akan memudahkan peneliti dalam pencatatan data maupun dalam 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengecekan data guna menarik suatu kesimpulan sementara selama 

proses pengumpulan data berlangsung. 

7. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan data dari suatu sumber dengan dicek dengan sumber lain 

untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.  

Dalam penelitian ini, validitas data yang berbeda untuk 

permasalahan yang sama seperti tampak pada gambar berikut: 

 

 

 

Bagan 2. Teknik triangulasi sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wawancara Observasi 

Dokumentasi 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

D. Gambaran Umum 

4. Sejarah singkat Toko Roti Ganep Tradisi Solo 

Perusahaan Roti Ganep Tradisi Solo didirikan pada tahun 1881 oleh 

sepasang suami istri yg bernama Tjang Tiong San dan Auw Lik nio. Nama Ganep 

sendiri diberikan oleh Sinuhun Pakubuwono yang ke X. Ganep mempunyai 

filosofi lengkap, utuh, & waras. Nama Ganep kemudian dipatenkan pada tanggal 

25 November 1948 dengan no.3738 atas nama Oh Toen Liang yang dikuasakan 

kepada Singgih Pranoto,SH. Dan produk roti yang dihasilkan pada saat itu 

hanyalah roti kecik saja. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1997 diadakan 

pembaharuan merk dagang dengan no 133898 atas nama Oh Sing Tjiang. 

Sekarang ini Toko Roti Ganep Tradisi Solo yang beralamat di Jl. Sutan 

Syahrir 176 Tambaksegaran telah diserahkan kepemilikannya kepada Oh Lioe 

Nio ( Cecilia Maria Purnadi) yang merupakan generasi ke lima. Kedudukan 
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tersebut sebelumnya dipegang oleh ibunya yang bernama Tam Kiem Lan ( 

Theresia Maria Purnadi) yang merupakan generasi ke empat. 

Perusahaan roti Ganep memiliki produk utama yang khas yang tidak 

dimiliki oleh perusahaan lainnya yaitu roti kecik. Produk tersebut diolah dengan 

menggunakan bahan dasar tepung ketan dengan 3 (tiga) variasi bentuk yaitu 

bulat, banjar dan panjang. Pada perkembangannya perusahaan Roti Ganep 

Tradisi Solo tidak hanya memproduksi roti kecik saja, tetapi juga bermacam-

macam roti antara lain garut, bolu kering, pongge, soes kering aneka rasa dan 

lain-lain. Perusahaan Roti Ganep Tradisi Solo menjadi salah satu tempat tujuan 

penyediaan oleh-oleh  tradisional di solo ini. Dan kurang lebih ada 100 (seratus) 

macam cemilan khas solo. Seiring dengan perkembangannya Ganep mulai 

memperluas bidang usahanya yakni dengan memproduksi bakery / roti basah, 

membuka resto serta melayani pembelian via on line. 

5. Segmentasi Pasar 

Toko Roti Ganep Tradisi Solo ditujukan bagi masyarakat kelas menengah 

ke atas (A, B, C+). Pemilihan segmen pasar untuk kalangan menengah keatas 

bertujuan untuk memenuhi standar kualitas Toko Roti Ganep Tradisi Solo yang 

menempatkan diri sebagai sebuah toko roti dan oleh-oleh eksklusif mulai dari 

tempatnya, packaging (kemasan produk), pelayanan, serta kualitas produk.  

Wilayah pemasaran Toko Roti Ganep adalah Solo dan sekitarnya. Selain 

itu di seluruh Indonesia juga bisa dijadikan wilayah pemasaran Ganep mengingat 

sekarang telah tersedia Ganep on line. 
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6. Keadaan Persaingan 

Keberadaan toko roti dan oleh-oleh di Solo yang semakin menjamur 

tidak bisa dikesampingkan begitu saja oleh Ganep. Toko roti dan oleh-oleh yang 

ada di Solo antara lain : Orion, Erlangga Jaya, Mesran, dan Abon Varia. Toko roti 

tersebut merupakan kompetitor Ganep, karena sama-sama menawarkan jasa 

layanan yang bervariasi dan mempunyai segmentasi yang hampir sama. 

 

E. Materi Entertaintment 

Program-program kegiatan menarik digelar secara rutin oleh Ganep, antara 

lain “GANEP SRAWUNG WARGA” yang telah sukses digelar dan menjadi sebuah 

konsep program yang banyak ditiru oleh outlet-outlet sejenis. Acara-acara khusus 

lainnya juga diagendakan secara rutin.  

Adapun program-program yang diadakan oleh Toko Roti Ganep periode 

bulan Oktober 2008 antara lain: 

5. Ganep Srawung Warga 

Merupakan program event dengan konsep yang diperuntukkan bagi 

masyarakat Solo pada umumnya dan masyarakat Banyuanyar pada khususnya 

dengan rangkaian acara senam bersama, game seru keluarga (makan roti kecik 

colek coklat, estafet telur), kursi joget, live music, air mancur coklat.   

6. Bakery Visit 

Program event ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dengan 

rangkaian kegiatan yaitu melihat proses pembuatan roti dan aktivitas sebuah 
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pabrik roti, kemudian peserta diperkenalkan dengan bahan dan alat-alat yang 

digunakan setelah itu peserta diberi adonan agar bisa langsung mempraktekkan 

cara pembuatan roti. 

7. Donor Darah 

Merupakan kegiatan sosial dengan konsep yang diperuntukkan bagi 

masyarakat Solo pada umumnya dan masyarakat Banyuanyar pada khususnya. 

Kegiatan ini diadakan rutin setiap bulan. 

8. Talk Show 

Merupakan agenda promo bulanan yang dijadwalkan oleh Ganep agar 

lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas bekerjasama dengan beberapa radio 

swasta di Solo antara lain Solopos FM, MQ radio, dan Metta FM.  

Kenyamanan dan pelayanan istimewa, merupakan salah satu dambaan para 

pelanggan setia Ganep. Untuk itu, Toko Roti Ganep Tradisi Solo mencoba 

memenuhi keinginan para pelanggan tersebut. Karenanya, pada bulan Oktober 

2007 Ganep Tradisi Solo meluncurkan Ganep Member Card (GMC). Dengan 

kartu tersebut, pelanggan bisa menikmati aneka fasilitas istimewa dengan 

pelayanan yang juga sangat istimewa. Pemegang kartu ini bisa mendapatkan 

diskon 10% setiap pembelian di Ganep. Bukan hanya itu, pelanggan yang 

berulang tahun juga akan merasa istimewa karena mendapatkan bingkisan 

khusus dan kejutan-kejutan lainnya dari Ganep. Selain itu, dengan GMC 

pelanggan yang memiliki poin terbanyak dalam berbelanja akan mendapatkan 

sebuah parcel. Fasilitas istimewa lainnya, Ganep bekerja sama dengan Education 
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Card (EC), setiap pemegang GMC dapat menggunakan kartunya di merchant-

merchant yang terdapat logo EC. 

 

F. Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi Toko Roti Ganep Tradisi Solo 
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Bagan 3. Struktur Organisasi Perusahaan Roti Ganep Tradisi Solo Tahun 2008 

- Pimpinan: merupakan pemilik dari Perusahaan Roti Ganep Tradisi Solo dan 

bertugas sebagai pemimpin perusahaan, menentukan strategi, kebijakan dan 

tujuan perusahaan, bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen 

perusahaan, dan mewakili perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah 

maupun pihak lain. 

- Accounting: bertugas mengadakan pencatatan data perusahaan secara 

menyeluruh, yang berhubungan dengan keuangan, yang meliputi pencatatan, 

penggolongan dan penyajian dalam bentuk laporan, menganalisa laporan 

keuangan, membuat laporan keuangan secara periodic, dan mengupayakan 

pengamanan terhadap kegiatan perusahaan. 

- Marketing: bertugas menawarkan fasilitas dan produk-produk yang dimiliki oleh 

Ganep serta mengadakan kegiatan-kegiatan yg berhubungan dengan promosi. 

- PR (Public Relation): menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan 

informasi melalui kerjasama dengan pihak pers lewat berbagai media tentang 

aktivitas atau kegiatan perusahaan.  

- Produksi: secara umum berfungsi untuk membantu direksi dalam mengelola 

produksi. Bagian produksi terdiri dari : 

1. Buruh pabrik, mempunyai tugas antara lain : 

· Membuat roti basah, kering, dan kecik 
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· Bertanggung jawab terhadap roti yang dihasilkan, baik dari segi rasa, 

dan bentuk 

· Buruh pabrik harus membuat dan menghitung dengan tepat jumlah roti 

sesuai dengan pesanan 

· Bertanggung jawab terhadap kebersihan pabrik 

2. Buruh pengemasan, mempunyai tugas antara lain : 

· Melakukan proses sortasi terhadap produk-produk yg kurang baik 

· Melakukan proses pengemasan dengan baik danbenar, sampai dengan 

penempatan pada kardus 

· Bertanggung jawab terhadap hasil akhir produk dilihat dari segi 

pengemasan , bila ada yg kurang baik harus segera diperbaiki 

· Mengawasi dan mengendalikan produksi bersama dengan kepala unit 

- Pembelian: bertugas mencatat dan mengelola order pembelian, menerbitkan 

faktur penjualan, dan mengatur jadwal pengiriman barang pembelian.  

- Personalia: mempunyai bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan termasuk 

seleksi penerimaan karyawan. 

- Penjualan: bertanggung jawab terhadap seluruh hasil penjualan yang 

dipasarkan, mengatur dan meningkatkan volume penjualan, mengukur atau 

menghitung kuantitas produk yang dihasilkan dan yang akan dipasarkan, 

melaporkan pada bagian pembukuan / accounting. 
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- Grosir: bertugas menjadi distributor produk Ganep 

- Toko: bertugas menjual produk Ganep di bagian toko 

- Kelilingan: bertugas menjajakan produk Ganep dengan cara keliling dari satu 

tempat ke tempat lain 

- Gudang: tugasnya bertanggung jawab terhadap proses pergudangan dalam hal 

penempatan produk, dan bertanggung jawab terhadap penggudangan bahan 

penempatan produk. 

- Umum: bertugas membantu semua bagian yang memerlukan bantuan 

- Resto: bagian ini bertanggung jawab penuh terhadap resto yakni, catering & 

meeting room. 
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BAB III 

DATA DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

C. Informan (Nara Sumber) 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif infoman dipilih orang-orang yang 

dianggap mengetahui dan memahami secara baik dan benar tentang kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Public Relation dan Marketing dalam mempromosikan 

Toko Roti Ganep Tradisi Solo dan dinilai mampu memberikan informasi-informasi 

akurat yang dibutuhkan peneliti sehubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Dalam hal ini penulis memilih 1 (satu) orang Public Relation Toko Roti 

Ganep Tradisi Solo, 1 (satu) orang Marketing Manager, 4 (empat) orang pelanggan. 

Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut: 

1. Tri Widyaningsih (key informan) 

Lahir di Solo, 1 Maret 1981, menjabat sebagai Public Relation, beliau beralamat 

di Jalan Mawar Barat X B98, Fajar Indah, Solo, pendidikan terakhir Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Sebelas Maret Surakarta, belum 

berkeluarga, Bimbim panggilan akrab gadis cerdas dan ramah pada siapa saja ini, 

penampilannya feminin.  

2. Emi Yuniawati 

Lahir di Semarang, 4 Juni 1975, menjabat sebagai Marketing Manager, beliau 

beralamat di Jalan Cokrobaskoro 50, Tipes, Solo. Pendidikan terakhir Sastra 

Inggris di Univesitas Diponegoro Semarang. Sudah berkeluarga dan dikaruniai 2 

 

39 
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(dua) orang putra, Ibu Emi merupakan panggilan sehari-hari, selalu menebar 

senyum, sehingga ramah itulah kesan pertama orang yang mengenalnya. 

Berpakaian rapi dan selalu serasi membuat beliau nampak berwibawa.  

3. Nafilah Nur 

Lahir di Solo 29 April 1983, beralamatkan di jalan Puntodewo 39, Cemani, 

Sukoharjo. Pendidikan terakhir S1 Akuntansi, Universitas Muhammadyah 

Surakarta.  Belum berkeluarga, ramah pada siapa saja, polos merupakan kesan 

pertama melihatnya.  

4. Valency Nadia Paramita 

Gadis berusia 21 tahun asal Jakarta ini merupakan mahasiswa semester terakhir 

Fakultas Pertanian Univesitas Sebelas Maret Surakarta. Bergaya trendy, dan 

berkulit putih. Telah menjadi pelanggan tetap di toko roti Ganep sejak tinggal di 

kota Solo.  

5. Muhammad Rizal 

Adalah seorang lelaki berusia 25 tahun, merupakan karyawan di sebuah 

perusahaan swasta di kawasan Slamet Riyadi Solo. Beralamat di jalan Mawar 3 

No. 11, Perumnas Palur, Karanganyar. Alumnus S1 Ekonomi Manajemen UMS 

yang bertubuh tinggi, agak gemuk dan kulit sawo matang ini mengaku sangat 

menyukai roti kecik sejak kecil.  

6. Silviana 

Berusia 32 tahun, merupakan ibu dari 2 orang putra dan bertempat tinggal di 

daerah Priyobadan. Ibu berkulit putih dan cantik ini telah menjadi pelanggan 

tetap Ganep selama 5 tahun.  
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D. Analisis Kegiatan Komunikasi Pemasaran Ganep Tradisi Solo 

Kegiatan komunikasi pemasaran Toko Roti Ganep Tradisi Solo dilakukan oleh 

staf marketing dan staf PR/Humas, sebagaimana diungkapkan oleh informan 1 

sebagai berikut: 

“Komunikasi pemasaran di Ganep itu yang paling berperan adalah bagian 

marketing. Sedangkan khusus kegiatan pemasaran yang bersifat kehumasan 

ditangani oleh PR, karena salah satu kegiatan komunikasi pemasaran di sini 

adalah publisitas, dan PR di Ganep juga merupakan PR Marketing yang 

bertugas melaksanakan kegiatan publikasi dan 

mempetanggungjawabkannya ke marketing manajer.” 

Berdasarkan job description yang telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya, staf PR Ganep bertugas membuat release ke media secara rutin setiap 

minggu, mengadakan talk show bekerja sama dengan beberapa radio. Dalam 

menjalankan tugasnya tersebut PR harus melaporkan pertanggung jawabannya 

kepada marketing manager karena posisinya berada di bawah divisi marketing.  

Sementara itu, melalui penelitian diketahui bahwa konsep komunikasi 

pemasaran yang diterapkan di Ganep Tradisi Solo adalah konsep komunikasi 

pemasaran terpadu, seperti yang dikemukakan oleh informan 1 bahwa: 

“Konsep komunikasi pemasaran yang digunakan adalah konsep terpadu, 

yaitu campuran. Jadi tidak hanya tergantung pada satu materi saja tetapi 4 

materi kita padukan, yaitu produk, harga, tempat/distribusi, dan promosi.” 
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Adapun penjelasan dari masing –masing materi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

5. Product (produk) 

Produk-produk yang ditawarkan oleh Ganep antara lain roti dan 

makanan khas tradisi Solo. Karena semakin lama semakin ketat persaingannya 

maka Ganep mempunyai beberapa starategi promosi untuk lebih mengenalkan 

Ganep kepada masyarakat yaitu dengan mengadakan event secara rutin. Seperti 

diungkapkan oleh informan I bahwa: 

“ Karena semakin banyaknya pesaing maka kami dituntut harus selalu 

inovatif dalam memasarkan produk kami, salah satunya yaitu dengan 

mengadakan event secara rutin setiap bulannya. “ 

Melalui pengamatan selama bulan Oktober 2008, event-event yang ditawarkan 

Ganep, yaitu: 

a. Regular Event 

Merupakan event yang diadakan secara rutin setiap bulannya. Yang 

termasuk dalam regular event adalah: 

1) Donor darah 

Bekerjasama dengan PMI, Ganep mengadakan kegiatan rutin ini 3 kali 

dalam setahun. 

2) Bakery visit 
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Merupakan program kunjungan ke pabrik-pabrik roti Ganep, sehingga 

peserta dapat melihat langsung aktivitas sebuah pabrik roti. Peserta 

juga diberikan adonan sehingga dapat langsung praktek membuat roti.  

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian, event ini 

selalu dipadati oleh pelajar Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Yang membuat mereka tertarik yaitu 

karena mereka diberi kesempatan untuk membuat roti. Mereka puas 

dan bangga karena berhasil membuat roti hasil karya sendiri. Hal ini 

bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan.  

b. Special Event 

Selama Oktober 2008, Ganep hanya mengadakan 1 special event, yaitu: 

1) Ganep Srawung Warga 

Dalam rangka pembukaan cabang baru Ganep di Banyuanyar, Ganep 

mengadakan special event yang jatuh pada hari Minggu,tanggal 19 

Oktober 2008. Hal ini adalah suatu upaya agar Ganep lebih 

mendekatkan diri pada warga Banyuanyar. Untuk menarik pengunjung 

dan menyemarakkan suasana, diadakan kegiatan dan permainan yang 

menarik antara lain: Senam bersama, makan roti kecik colek coklat, 

estafet telor & kursi joget, live music, fashion show, dan pelepasan 

balon sebagai penanda di bukanya Ganep di Banyuanyar. Masih dalam 

rangkaian Ganep Srawung Warga juga diadakan kegiatan sosial donor 

darah. Sebagaimana dijelaskan oleh informan 2 berikut: 
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“Temanya adalah ‘Ganep Srawung Warga’. Jadi maksudnya adalah 

Ganep mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada warga sekitar 

Banyuanyar dalam rangka pembukaan cabang baru disana. Kita 

bekerjasama dengan beberapa pihak antara lain: coklat tulip yang 

menyediakan air mancur coklat, harian umum Solopos, Madu 

nusantara, PT. Rapigra, Damaibox, Metta FM, dan Sophie Paris sebagai 

pengisi acara untuk fashion show.” 

6. Price (Harga) 

Penetapan harga di Ganep ditentukan oleh bagian management dan 

operasional,sebagaimana diungkapkan oleh informan 1 sebagai berikut : 

“Harga di sini maksudnya adalah harga produk-produk yang dijual di 

Ganep. Penetapan harganya dilakukan oleh bagian management dan 

operasional. Jadi kalau untuk event-event itu sendiri tidak dipungut 

biaya, kecuali Bakery Visit ya..kalau Bakey Visit kami kenakan biaya Rp 

5.000,00 per orang.  

Berdasarkan pengamatan penulis selama bulan Oktober , harga produk yang 

ditawarkan adalah sebagai berikut : 

- Roti kecik 250 g Rp 15.250,00 

- Roti pongge Rp 7.000,00 

- Opak angin Rp 5.000,00 
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- Banquet Jahe Rp 8.400,00 

- Ampyang Rp 13.100,00 

- Intip Rp 7.600,00 

- Rengginan Rp 12.200,00 

- Keripik Bayem Rp 16.400,00 

7. Place (Distribusi) 

Distibusi sebagai salah satu kegiatan pemasaran di Ganep merupakan 

pendistribusian tentang produk-produk Ganep sehingga konsumen mengetahui 

produk-produk tersebut, seperti dijelaskan oleh informan 1 berikut: 

“ Karena kami menjual produk, maka maksud distribusi di sini adalah 

distribusi dimana saja produk-produk Ganep dijual. Untuk distribusi 

kami bagi menjadi tiga yaitu grosir, toko, dan kelilingan. Selain itu juga 

kami menginformasikan pada konsumen tentang keberadaan kami, 

tentang produk-produk kami sehingga mereka tahu. Daerah pemasaran 

kami adalah Solo dan sekitarnya.Bahkan sekarang ini sudah ada Ganep 

online sehingga tidak hanya masyarakat Solo dan sekitarnya yang bisa 

menikmati Ganep akan tetapi seluruh Indonesia ” 

8. Promotion (promosi) 

Promosi sebagai kegiatan komunikasi pemasaran di Ganep dianggap 

sangat penting dilakukan untuk keberhasilan program pemasaran, seperti 

dikatakan informan 1 sebagai berikut : 
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“Promosi ini sangat penting dilakukan karena mempengaruhi 

keberhasilan program pemasaran di Ganep. Promosi ini kita lakukan 

melalui beberapa kegiatan di antaranya periklanan, direct marketing, 

promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan publikasi. Kegiatan-

kegiatan tersebut biasanya disebut sebagai bauran promosi.” 

Adapun penjelasan dari masing-masing bauran promosi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Periklanan (advertising) 

Kegiatan peiklanan di Ganep dilakukan melalui beberapa media, 

diantaranya: 

1) Cetakan 

Mengenai iklan cetakan, informan 1 memberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

“Iklan Ganep lewat cetakan adalah brosur dan flyer yang memuat 

keterangan tentang produk yang ada di Ganep dan events yang akan 

diadakan oleh Ganep. Cetakan-cetakan ini biasanya kami tempel dan 

bagikan pada konsumen di public area, sekolah-sekolah, outlet-outlet 

Ganep, dan radio-radio di Solo (Metta FM, Solopos FM). Flyer tersebut 

juga kami bagikan pada saat ada acara-acara sponsorship.” 

Kegiatan periklanan melalui cetakan ini merupakan kegiatan 

yang dilakukan dengan cara membuat bentuk-bentuk karya cetak 

berupa brosur, dan flyer yang berisi tentang keterangan produk yang 
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akan dipromosikan. Bentuk pomosi seperti ini cukup efektif untuk 

menarik minat konsumen. 

Selama bulan Oktober, brosur dan flyer Ganep dibagikan di public area, 

outlet Ganep, dan radio-radio di Solo (Metta FM, Solopos FM). 

2) Outdoor (media luar ruang) 

Merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

berpromosi dalam bentuk promosi luar ruang gedung berupa spanduk 

dan umbul-umbul. Ganep memilih tempat-tempat yang strategis untuk 

meletakkan iklan outdoor-nya, demikian yang dikatakan oleh informan 1 

: 

“Iklan outdoor kami berupa spanduk dan umbul-umbul. Iklan tersebut 

kami letakkan di depan gedung Ganep sendiri. Sedangkan pemasangan 

spanduk dilakukan di Jl. Pakel, Jl. Adisumarmo, dan di daerah Ngemplak 

Boyolali. Untuk umbul-umbul dipasang di depan gedung Ganep sendiri 

dan di tempat pelaksanaan event outdoor atau event sponsorship. 

Pemasangan spanduk dilakukan secara kontinyu berdasarkan 

event yang akan diadakan. Bentuk promosi seperti ini sangat 

bermanfaat dalam memberikan informasi kepada khalayak maupun 

konsumen tentang produk-produk yang ditawarkan serta event yang 

akan diselenggarakan. Bentuk iklan outdoor Ganep dikelola bagian 

marketing serta bekerjasama dengan biro advertising di Solo.  

3) Iklan di radio 
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Untuk memasang iklan di radio, Ganep memilih radi-radio lokal 

yang sesuai dengan target market, seperti dijelaskan oleh informan 1 

sebagai berikut : 

 “ Karena kami tidak memasang iklan di televisi, maka iklan di radio ini 

kami lakukan cukup gencar karena pangsa pasar kami adalah konsumen 

menengah keatas yang cukup efektif kita jangkau lewat radio. Jadi yang 

kami gunakan adalah Metta FM, Solopos FM, dan MQ radio. Iklannya 

dibuat oleh tim marketing Ganep dan dikembangkan oleh pihak radio 

berupa iklan adlibs. Bulan Oktober ini kita juga mengadakan program 

talk show di radio-radio tersebut. Untuk adlibs dilakukan pada saat 

Ganep mensponsori program kuis dan talk show.” 

Iklan radio merupakan iklan yang sangat penting dilakukan oleh 

Ganep mengingat radio merupakan satu-satunya media elektronik yang 

digunakan oleh Ganep untuk memasang iklan.  

Untuk bulan Oktober, Ganep membuat program talk show yang 

bekerjasama dengan radio Solopos FM, MQ radio, dan Metta FM. 

Sedangkan untuk adlibs dilakukan pada saat Ganep mensponsori 

pogram kuis dan talk show di radio-radio tersebut.  

 

4) Iklan media cetak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Media cetak lokal yang digunakan untuk memasang iklan Ganep 

antara lain: harian umum Solopos, Jawa pos radar solo, dan free 

magazine, sebagaimana diungkapkan oleh informan 1 sebagai berikut:  

“Media cetak yang kami gunakan untuk memasang iklan adalah harian 

umum Solopos, Jawa Pos radar Solo, dan free magazine. Pemilihan 

media tesebut berdasarkan pertimbangan koran-koran tersebut banyak 

dibaca oleh masyarakat Solo. Iklan yang kami pasang biasanya iklan 

display dan sponsorship. Pemasangan iklan di media cetak ini cukup 

efektif untuk menjangkau konsumen yang tersebar di beberapa 

wilayah.” 

Iklan sebagai salah satu bentuk kegiatan promosi berfungsi 

untuk menginformasikan kepada konsumen tentang seluk beluk produk, 

mengingatkan informasi yang pernah didapat (melalui mendengar, 

melihat, ataupun membaca), mempengaruhi masyarakat untuk membeli 

atau menikmati produk, dan pada akhirnya bisa menumbuhkan sikap 

loyal di benak konsumen. Meskipun merupakan bentuk komunikasi 

tidak langsung, Ganep memandang periklanan sebagai kegiatan yang 

sangat penting dilakukan karena efektif untuk menjangkau konsumen 

yang tersebar secara geografis.  

Karena Ganep belum memanfaatkan televisi sebagai media 

untuk beriklan, maka pemasangan iklan radio, media cetak, dan media 

luar ruang dilakukan secara maksimal untuk menghasilkan respon yang 

maksimal pula.  
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b. Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Kegiatan pemasaran langsung yang dilaksanakan Ganep adalah  

direct mail, telemarketing, dan sales call, seperti dijelaskan oleh informan 1 

berikut :  

“Direct marketing kita lakukan dengan direct mail, telemarketing, dan sales 

call  yaitu dengan  cara memberikan penawaran-penawaran diskon kepada 

konsumen, penawaran menjadi member Ganep dan keuntungannya, 

penawaran untuk menu snack acara gathering, dan pemasaran secara 

keliling dengan menjajakan  produk Ganep dari satu tempat ke tempat yang 

lain.” 

Direct mail dilakukan jika ada special event dan dikirim ke members, 

perusahaan-perusahaan, media. Telemarketing dilakukan dengan cara 

menelepon members untuk menginformasikan program-program yang akan 

diselenggarakan oleh Ganep. Sedangkan Sales call merupakan kegiatan 

menelepon ke perusahaan-perusahaan untuk mengadakan penawaran-

penawaran sponsorship. Sales call biasanya dilakukan jika sasaran sulit 

dijangkau dengan surat maupun pertemuan tatap muka. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philip Kotler 

bahwa direct marketing merupakan kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan surat, telepon, dan alat-alat penghubung non personal 

lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari 

pelanggan dan calon pelanggan lainnya.  
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Kegiatan ini berfungsi untuk mengenalkan program-program yang 

ada di Ganep (sosialisasi program), sebagaimana dikatakan informan 1 

bahwa: 

“Pemasaran langsung berfungsi untuk menjaring perluasan jaringan 

konsumen. Jadi selain maintenance ke dalam (Member), kita juga 

melakukan pendekatan dengan para pengunjung atau calon 

konsumen” 

Pemasaran langsung adalah strategi komunikasi pemasaran yang 

bersifat interpersonal dan interaktif untuk menimbulkan respon yang 

terukur. Dalam pemasaran langsung, komunikasi ditujukan langsung kepada 

konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan ditanggapi oleh 

konsumen yang besangkutan.  

c. Promosi penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan di Ganep merupakan bentuk kegiatan promosi 

yang berupa pemberian diskon bagi pemegang kartu Ganep Member Club 

(GMC), undian berhadiah, dan penawaran merchandise, sebagaimana 

dikatakan informan 1 sebagai berikut : 

“Promosi penjualan yang kami lakukan adalah diskon bagi 

membership, undian berhadiah, penawaran membership, dan 

penawaran merchandise.” 

Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut adalah: 

1) Diskon 
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Merupakan kegiatan penawaran khusus dengan memberikan 

diskon 10% kepada konsumen pemegang kartu GMC, seperti 

disampaikan oleh informan 1 berikut: 

“Kita memberikan diskon berlaku khusus bagi pemilik kartu GMC atau 

Ganep Member Club, yaitu 10% untuk semua produk yang berlabel 

Ganep. Kemudian ada lagi penawaran khusus untuk moment tertentu, 

contoh dalam rangka hari bumi setiap pengunjung yang berbelanja 

minimal Rp 25.000,00 pada hari itu maka akan mendapatkan 1 (satu) 

buah bibit tanaman buah.” 

2) Undian berhadiah 

Merupakan upaya untuk meningkatkan penjualan produk 

dengan cara pemberian undian berhadiah, seperti dijelaskan oleh 

informan 1 berikut : 

“Biasanya kita mengadakan undian berhadiah bagi member yang 

mengumpulkan point belanja terbanyak akan mendapatkan bingkisan 

khusus dari Ganep.” 

 

3) Penawaran membership  

Mengenai penawaran membership, berikut ini dijelaskan oleh 

informan 1 : 

“Untuk membership hanya dengan aplikasi dan register sebesar Rp 

20.000,00 sudah langsung dapat menjadi member Ganep dan 
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mendapatkan sebuah kartu GMC. Sampai saat ini Ganep memiliki lebih 

dari 500 member. Keuntungan yang diberikan kepada members tersebut 

diantaranya adalah diskon 10% untuk pembelian seluruh produk yang 

berlabel Ganep.” 

Ganep memberikan pelayanan istimewa terhadap membernya. 

Sesuai dengan data-data yang diperoleh, keuntungan-keuntungan yang 

diperoleh bila menjadi member adalah sebagai berikut: 

- Diskon 10% untuk semua produk yang berlabel Ganep 

- Mendapatkan gift menarik bagi member yang beulang tahun 

- Bagi member dengan poin terbanyak akan mendapatkan bingkisan 

menarik yang diundi setiap bulan 

- Mendapatkan fasilitas khusus di merchant-merchant yang berlogo 

EC (Education Card) 

- Berkesempatan mengikuti event-event Ganep 

Dari semua keuntungan menjadi member Ganep, yang cukup 

menarik adalah para member berhak mendapatkan fasilitas khusus di 

merchant-merchant yang berlogo EC (Education Card). Merchant-

merchant tesebut antara lain : Ayam tulang lunak Hayam wuruk, Grand 

Orchid Hotel, Roemahku bed and breakfast, Hotel Baron Indah, dan 

masih banyak lagi. 

4) Merchandise 
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Menurut informan 1, merchandise Ganep dapat digunakan 

menambah asesoris penampilan dan mewakili gaya hidup konsumen. 

Lebih lanjut dijelaskannya sebagai berikut : 

“Kami membagikan merchandise kepada konsumen secara gratis, 

seperti t-shirt dan gantungan kunci. Hal ini sebagai sarana agar Ganep 

selalu diingat oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penambah gaya 

hidup dan penampilan konsumen.” 

Secara keseluruhan, kegiatan promosi penjualan merupakan 

strategi komunikasi pemasaran yang berdampak pada penjualan jangka 

pendek. Penualan bisa meningkat selama kegiatan ini berlangsung, dan 

sedikit banyak berpengaruh untuk meruntuhkan loyalitas pelanggan 

produk competitor (tergantung kredibilitas si penjual). Di sisi lain, 

kelemahan kegiatan ini adalah bahwa promosi penjualan yang terlalu 

sering dapat menurunkan citra produk itu sendiri, karena konsumen bisa 

mengintepretasikan produk tersebut berkualitas rendah/murahan atau 

tidak laku di pasaran.Meskipun demikian, kegiatan ini dapat 

menghasilkan tanggapan yang cepat dan mudah diukur keberhasilannya 

bila dibandingkan dengan iklan. Hal ini sesuai dengan teori Philip Kotler 

bahwa promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang mendorong 

pembelian dengan lebih menekankan pada penjualan produk.  

d. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 
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Kegiatan personal selling di Ganep dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan/servis, sebagaimana diungkapkan oleh 

informan 1 berikut : 

“Personal selling banyak melibatkan komunikasi langsung (face to face) 

antara perusahaan dan konsumen, baik yang bersifat perorangan 

maupun kelompok. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman mendalam 

tentang produk/jasa yang dipasarkan. Kredibilitas mereka akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian poduk/jasa yang 

ditawarkan. Mengingat pentingnya kredibilitas petugas penjualan, maka 

perusahaan mengadakan training/pelatihan, khususnya pada bagian staf 

operasional karena mereka yang terjun langsung di lokasi. Pelatihan ini 

berfungsi untuk menanamkan pengetahuan tentang produk.” 

Sebagai perusahaan roti yang menempatkan posisi di pangsa 

pasar menengah keatas, konsumen tentu saja memerlukan pelayanan 

yang ekstra/ekslusif, sehingga pelatihan terhadap karyawan dianggap 

cukup penting untuk memberikan servis yang baik dan menanamkan 

jiwa entertain.  

Berdasarkan teori Fandy Tjiptono, personal selling merupakan 

komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan 

membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka 

kemudian akan mencoba dan membelinya. Personal selling dapat 

mengamati reaksi konsumen atau pelanggan dan menyesuaikan 
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pendekatannya. Dalam personal selling terkandung pola komunikasi 

interpersonal, yaitu hubungan yang langsung dan interaktif antara 2 

orang atau lebih. Sesuai dengan sifat tersebut, personal selling dapat 

memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari 

sekedar hubungan yang akrab sampai hubungan jual beli. Dari situasi 

persuasif yang dikembangkan oleh pihak penjual (perusahaan), maka 

akan timbul respon dari konsumen yang berminat biasanya akan 

menerima tawaran tersebut dan dapat membangun hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan. 

e. Publisitas 

Kegiatan publisitas di Ganep dilakukan oleh divisi PR / 

marketing. Kegiatan kehumasan yang dilaksanakan PR Ganep adalah 

press release di media cetak. Informan 1 memberikan penjelasan 

sebagai beikut: 

“Publisitas kami lakukan dengan press release di media cetak lokal 

(harian umum solopos, jawa pos radar solo, dan free magazine) untuk 

menginformasikan perkembangan Ganep dan jadwal event yang akan 

diadakan dan sebagainya. Sedangkan sponsorship biasanya ada pihak-

pihak yang mengajukan proposal kerja sama. Kemudian proposal 

tersebut kami baca dan pelajari. Kalau acaranya memang jelas dan 

sesuai dengan image Ganep biasanya kami acc. Jadi dengan begitu kami 

sekaligus bisa promosi dan terjalin hubungan baik dengan konsumen, 

sehingga image kami tetap terjaga.  
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Selama bulan Oktober, release yang dibuat oleh PR, 

sebagaimana diungkapkan oleh informan 2 adalah sebagai berikut : 

“Press release untuk bulan Oktober yaitu selain hari Senin, Rabu, dan 

Jumat untuk event regular, juga ada release untuk special event Ganep 

Srawung Warga pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2008.” 

Sedangkan untuk sponsorship pada bulan Oktober, kebetulan 

tidak ada proposal yang masuk sehingga pada bulan ini Ganep tidak 

memberikan bantuan sponsorship, seperti yang dikemukakan oleh 

informan 2 sebagai berikut: 

“Kami biasanya ada kerja sama dengan pihak-pihak yang akan 

mengadakan acara-acara tertentu, misalnya lomba mewarnai tingkat 

Taman Kanak-Kanak (TK) dan tingkat Sekolah Dasar (SD). Tapi telah 

terselenggara pada bulan Agustus lalu. Di situ kita diminta untuk 

menjadi sponsor. Awalnya mereka datang mengajukan proposal, 

kemudian kami pelajari dank arena cocok maka kami menyetujui/acc. 

Kemudian mereka datang untuk mengambil dana yang mereka 

butuhkan untuk mendukung acara.“ 

Yang menjadi pertimbangan Ganep dalam memberikan bantuan 

sponsorship adalah tujuannya jelas dan sesuai dengan image Ganep, 

seperti dijelaskan oleh informan 2 berikut: 

“Yang penting tujuannya jelas dan kegiatannya benar-benar ada dan 

sesuai dengan target market Ganep. Target market di sini maksudnya 
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adalah bahwa Ganep merupakan toko roti dan oleh-oleh bagi kalangan 

menengah keatas jadi kami memilih acara yang sesuai dengan hal itu.” 

Menurut Rosady Ruslan, setiap fungsi dan tugas Public Relations adalah 

menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui 

kerjasama dengan pihak pers/wartawan lewat berbagai media tentang 

aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk 

diketahui oleh public. Dengan demikian berdasarkan penelitian, maka 

divisi PR Ganep telah melaksanakan fungsinya tersebut.  

Seperti yang telah diungkapkan oleh informan 1 bahwa konsep 

promosi yang dilakukan oleh Ganep adalah konsep pemasaran terpadu, 

maka untuk tergantung pada satu materi saja tidak akan cukup, 

sehingga Ganep juga menggabungkan konsep pemasarannya dengan 

customer relation dan maintance servis/pelayanan. Konsumen menjadi 

perhatian penuh perusahaan karena mereka merupakan sasaran 

penjualan sehingga puas tidaknya konsumen/pelanggan akan 

mempengaruhi penjualan. 

Dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya diharapkan 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan. Tujuan 

akhir yaitu menciptakan loyalitas konsumen terhadap Ganep. Untuk 

layanan khusus konsumen, Ganep menyediakan layanan online di 

www.rotiganep.com. Hubungan dengan konsumen yang sifatnya tidak 

langsung, biasanya dijalin dengan pengadaan talk show di radio dan 

kegiatan sponsorship.  
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Dari semua kegiatan Ganep mengarah kepada pelayanan 

konsumen, dapat disimpulkan bahwa Ganep merupakan perusahaan 

yang menerapkan system pemasaran terpadu yaitu menghasilkan 

keuntungan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

  

Berdasarkan data-data penelitian yang ditemukan, maka konsep pemasaran 

yang diterapkan oleh Ganep sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Philip 

Kotler bahwa kegiatan pemasaran sangat terkait dengan kebijaksanaan pemasaran 

yang dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix), yang merupakan inti dari 

proses pemasaran perusahaan dan dirumuskan dalam komponen 4P yaitu: 

 

1. Product (Produk) 

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada pasar sasaran yang meliputi design produk sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

2. Price (Harga) 

Merupakan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk tersebut. 

3. Place (Tempat/distribusi) 

Merupakan tempat di mana konsumen dapat memperoleh barang dan jasa atau 

kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memperlancar atau 
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mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen 

sebagai penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. 

4. Promotion (Promosi) 

Merupakan salah satu komponen marketing mix yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan. Tujuan promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan sasaran tentang 

perusahaan dan bauran pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Dalam kondisi persaingan usaha toko roti dan oleh-oleh yang semakin ketat 

di kota Solo, Ganep melakukan kegiatan promosi secara maksimal. Hal ini 
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dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam 

mempertahankan pangsa pasar yang telah dimiliki dan untuk menarik calon 

konsumen baru.  

Kegiatan komunikasi pemasaran Ganep untuk program events periode 

Oktober 2008 menggunakan konsep bauran promosi atau promotion mix. Bauran 

promosi dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan program 

events maupun special events yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen 

sasaran.  

Adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang digunakan tersebut 

selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Kegiatan ini melibatkan komunikasi langsung (face to face) antara 

perusahaan dan konsumen, baik perorangan maupun kelompok, sehingga 

diperlukan pemahaman yang dalam mengenai program events yang ditawarkan. 

Ganep mengadakan pelatihan kepada petugas penjualan khususnya bagian staff 

operasional yang terjun langsung dalam kegiatan penjualan. Personal selling di 

Ganep dilakukan melalui kegiatan gathering dengan pihak-pihak yang tertarik 

untuk mengadakan kerjasama dengan Ganep (seperti sponsorship, ulang tahun, 

perayaan-perayaan, dan sebagainya).  

2. Periklanan (Advetising) 

Kegiatan periklanan dilaksanakan melalui cetakan, outdoor, radio, dan 

media cetak. Iklan cetakan berupa brosur dan flyer yang berisi tentang 
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keterangan produk (program event) yang akan di promosikan. Iklan jenis ini 

dibagikan kepada konsumen di public area dan di outlet-outlet Ganep dan radio-

radio di Solo. Kemudian iklan outdoor Ganep berupa spanduk dan umbul-umbul 

yang dipasang di tempat-tempat strategis yang telah ditentukan oleh Ganep. 

Untuk iklan radio, Ganep menggunakan iklan adlibs dan talk show di radio 

Solopos FM, MQ radio, dan Metta FM. Sedangkan di media cetak Ganep 

bekerjasama dengan media cetak lokal yaitu harian umum Solopos, Jawa pos 

radar solo, dan free magazine untuk pemasangan iklannya.  

Ganep mengeluarkan iklan dengan gencar pada saat akan mengadakan 

special events. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan atau menguatkan program 

tersebut di benak konsumen. Strategi periklanan Ganep pada dasarnya 

bertujuan untuk mengimbangi dan menantang kegiatan kompetitor dalam 

mencari dan mempertahankan pangsa pasar.  

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Kegiatan promosi penjualan yang dilakukan Ganep antara lain: 

penawaran membership, pemberian diskon bagi pemegang katu Ganep Member 

Card (GMC), undian berhadiah, dan penawaran merchandise. Penawaran 

membership merupakan wadah untuk mengumpulkan beberapa konsumen 

dengan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh Ganep dengan cara aplikasi 

dan register sebesar Rp 20.000,00 konsumen sudah langsung dapat menjadi 

member Ganep dan mendapatkan sebuah kartu GMC. Diskon dilaksanakan 

dengan memberikan potongan harga 10% kepada pemegang kartu GMC. Undian 

berhadiah ditawarkan kepada member yang mengumpulkan poin belanja 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



terbanyak akan mendapatkan bingkisan khusus dari Ganep. Kemudian 

merchandise berlogo perusahaan ditawarkan kepada konsumen untuk mewakili 

gaya hidup dan penampilan.  

Kegiatan komunikasi pemasaran ini berdampak pada penjualan jangka 

pendek. Promosi penjualan menghasilkan tanggapan yang cepat sehingga 

mudah diukur tingkat keberhasilannya.  

4. Pemasaran Langsung (Direct Maketing) 

Kegiatan pemasaran langsung yang dilaksanakan Ganep adalah direct 

mail, telemarketing, dan sales call. Direct mail dilakukan jika ada special event 

dan dikirim ke members, perusahaan-perusahaan, media. Telemarketing 

dilakukan dengan cara menelepon members untuk menginformasikan program-

program yang akan diselenggarakan oleh Ganep. Sedangkan Sales call 

merupakan kegiatan menelepon ke perusahaan-perusahaan untuk mengadakan 

penawaran-penawaran sponsorship. 

Pemasaran langsung adalah kegiatan komunikasi penawaran yang 

bersifat interaktif dengan tujuan agar pesan-pesan atau penawaran-

penawaran ditanggapi oleh konsumen.  

5. Publisitas 

Kegiatan publisitas di Ganep dilakukan oleh bagian PR/marketing. PR 

mengadakan komunikasi timbale balik antara perusahaan dan publiknya. Untuk 

melaksanakan fungsinya, PR melaksanakan kegiatan press release dan kegiatan 

sponsorship. Perusahaan melalui PR berusaha menumbuhkan dan 
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mengembangkan hubungan baik agar tecipta motivasi dan partisipasi 

publik.untuk memperoleh citra positif. Tingkat keberhasilan PR diukur dari 

pencapaian itikad baik, pengertian dan dukungan publik terhadap perusahaan 

dan produknya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Ganep Tradisi 

Solo merupakan perusahaan yang menerapkan konsep komunikasi pemasaran 

terpadu untuk menghasilkan keuntungan yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. Namun yang menjadi kelemahan dari kegiatan komunikasi 

pemasaran Ganep Tradisi Solo adalah Ganep belum memanfaatkan media 

promosi secara maksimal, yaitu media televise dimana televise merupakan 

media yang cukup efektif untuk mencapai target sasaran yang tersebar secara 

geografis,. Di samping itu, saat ini telah muncul stasiun televise local di Solo 

untik membidik pangsa pasar local. Dengan demikian didapat kesimpulan bahwa 

Ganep belum memaksimalkan kegiatan promosi lini atas (above the line) dan 

lebih berprioritas kegiatan promosi lini bawah (below the line).  

 

D. Saran 

1. Ganep hendaknya memperhatikan dan mempertahankan kekuatan dan peluang 

yang ada, misalnya pemanfaatan stasiun televisi local sebagai media untuk 

mengembangkan kegiatan komunikasi pemasaran.  

2. Pemberian undian berhadiah hendaknya tidak dilakukan hanya kepada 

pelanggan yang menjadi member Ganep melainkan kepada seluruh pelanggan 

baik yang menjadi member atau tidak. Karena hal ini berpengaruh kepada minat 
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pengunjung terutama yang belum bergabung menjadi member agar tertarik 

untuk bekunjung kembali.  

3. Tetap menjaga hubungan yang telah terjalin baik dengan konsumen, members, 

perusahaan-perusahaan, media, dan para karyawan/staf.  
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Ganep Member Card (GMC) 
 

 

       Depan 

 

 

Belakang 
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Roti Kecik 
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Reguler Event 

Donor Darah 
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Reguler Event 

Bakery Visit 

 

     

      Melihat pabrik                            Melihat proses roti 
kecik 

 

     

                          Membuat roti kecik                         Membungkus roti         
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Special Event 

Ganep Srawung Warga 
 

 

   Fashion show   

 

                         Roti kecik colek coklat 

                   

 Senam Bersama 
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