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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman telah membawa manusia ke dalam kebutuhan-

kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan 

manusia tersebut, bidang usaha juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Di kota-kota besar, bertambahnya kebutuhan manusia dimanfaatkan sebagai 

sebuah peluang bisnis yang cukup potensial. Mengingat peluangnya yang bagus, 

para pelaku dunia usaha berusaha untuk mengemas usahanya baik produk maupun 

jasa yang ditawarkan secara menarik untuk mendapatkan simpati dari konsumen. 

Berbagai macam bidang usaha yang saat ini sedang mengalami 

perkembangan, kedai kopi merupakan salah satunya, hal ini terlihat dari banyak 

bermunculannya kedai-kedai kopi di berbagai kota, kota Solo adalah salah 

satunya.  

“Saat ini popularitas kopi semakin berkibar, bahkan sudah menjadi sebuah 
gaya hidup semua kalangan. Inilah salah satu penyebab bermunculannya 
kedai kopi, dari yang sederhana hingga kafe mewah.” (Pradata, 2007, iii)  
Bernadette Scott dalam International Journal of Contemporary Hospitality 

Management menyebutkan bahwa kebiasaan minum kopi di Scotland dipengaruhi 

oleh pertimbangan gaya hidup (life style).  

”Scottish consumers has become daily devotees to the designer cup with 83 
per cent claiming that this type of consumption is fuelled by lifestyle 
considerations.” (Scott, 2006, 60-68)  
Kedai kopi atau di Amerika orang biasa menyebutnya coffee house 

(www.kedaikopi.info, 2009) adalah suatu tempat yang mengedepankan kopi 

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



 2 

sebagai menu utama. Sehingga kebanyakan yang disajikan adalah minuman yang 

berbahan dasar kopi atau campuran kopi.  

Star Bucks menyebut usaha kedai kopi mereka sebagai tempat yang 

menyuguhkan kopi siap saji dengan kualitas yang terbaik. (Star Bucks, kedai kopi 

yang mendunia, 2006)  

Kopi mengandung kafein yaitu zat kimia yang berasal dari tanaman yang 

dapat menstimulasi otak dan sistem saraf. Selain pada kopi, kafein juga banyak 

ditemukan dalam teh, cola, coklat, minuman berenergi (energy drink), maupun 

obat-obatan (Kafein dan wanita, 2008). Kandungan kafein yang dapat 

menstimulasi otak dan sistem saraf ini mampu membuat seseorang tetap terjaga.  

Selain itu kopi merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia. 

Indonesia menjadi Negara produsen kopi terbesar ke empat setelah Brazil, 

Kolombia, dan Vietnam. (Ada apa dengan kopi Indonesia, 2008)  

Kedai kopi merupakan salah satu tempat yang digemari oleh banyak orang, 

mulai dari kalangan profesional, eksekutif, hingga remaja. Pada umumnya mereka 

yang berkunjung ke kedai kopi ini karena ingin menikmati minuman dan makanan 

khas yang disediakan sambil menikmati musik, melepas lelah setelah bekerja 

maupun sekedar untuk bersosialisasi. Seperti yang diungkapkan Stephen Miller 

dalam bukunya “Conversation: A History of a Declining Art”,  

“Men go to coffeehouses to discuss foreign affairs, to engage in business, 
or simply to enjoy conversation.” (Miller, 2009: 89).  
 

Ada pendapat lain mengenai tujuan seseorang datang ke kedai kopi, yaitu 

untuk mencari ketenangan, seperti ungkapan berikut  
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“bukan hanya kopi yang mereka dapatkan dengan membayar sebegitu 
mahal tetapi sebuah kenikmatan karena disajikan di suatu tempat yang 
dapat menenangkan pikiran dan hati mereka.” (Market overview, 2008)  
 

Kedai kopi tidak hanya menjual kopi sebagai menu utamanya, tetapi juga 

menjual suasana yang mampu membuat konsumennya merasa nyaman. 

Diantaranya dengan memberikan beberapa fasilitas seperti menyediakan tv cable, 

home band,dan hot spot.  

Para pemasar untuk bisnis kedai kopi ini pun sudah mempelajari mengenai 

studi kelayakan dari usaha kedai kopi ini, yang artinya mereka sudah mempunyai 

gambaran untuk keberlangsungan dari usaha mereka. Apakah akan dapat 

memberikan keuntungan kepada mereka atau tidak.  

Kedai-kedai kopi yang ada di Solo ini memiliki segmentasi yang mayoritas 

adalah anak muda. Sebab anak muda memiliki kecenderungan untuk berkumpul, 

bersosialisasi atau untuk sekedar hang out bersama teman-temannya. Beberapa 

alasan yang mendasari anak muda untuk berkumpul diantaranya adalah:  

1. untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi  

2. bersosialisasi – untuk membentuk self identity mereka  

3. mencari ruang publik  

Beberapa alasan tersebut didasari adanya perubahan atau perkembangan 

gaya hidup masyarakat sekarang, masyarakat Solo khususnya. Mereka 

membutuhkan suatu ruang publik yang sekarang ini sudah jarang ditemui. Dan 

kedai kopi inilah yang dijadikan sebagai salah satu piluhan ruang publik di Kota 

Solo ini.  
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Selain kemasan yang menarik, pelaku dunia usaha juga memerlukan suatu 

strategi pemasaran yang baik untuk bisa menjangkau khalayak yang dituju. 

Pemasaran menurut Fandy Tjiptono, dkk seperti yang dikutip dari American 

Marketing Association adalah  

“fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, 
mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai bagi para pelanggan, serta 
mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat 
bagi organisasi dan para stakeholder-nya.” (Tjiptono et all, 2008: 3-4).  
Berhasil tidaknya suatu strategi pemasaran bergantung pada ketepatan 

dalam menjangkau khalayak yang dituju. Untuk itu, maka pelaku bisnis perlu 

untuk terlebih dahulu menentukan segmen yang dituju. Dalam penentuan 

segementasi khalayak, pemasaran dapat menggunakan karakteristik gaya hidup. 

Terdapat empat manfaat yang bisa diperoleh oleh pemasar dari pemahaman gaya 

hidup konsumen:  

1. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan 
segmentasi pasar sasaran.  

2. Pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu dalam 
memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan.  

3. Jika gaya hidup telah diketahui, maka pemasar dapat menempatkan iklan 
produknya pada media-media yang paling cocok.  

4. Mengetahui gaya hidup konsumen, berarti pemasar bisa mengembangkan 
produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup mereka. (Sutisna, 2001: 151-
152) 
Penentuan segmentasi khalayak melalui gaya hidup ini dilakukan karena 

banyak sekali terjadi, satu jenis usaha yang saat ini sedang menjamur membidik 

segmen pasar yang sama, kalangan anak muda dan para eksekutif misalnya. Joseph 

T. Plummer dalam Journal of Marketing menyatakan melalui riset mengenai gaya 

hidup bahwa jika semakin baik kita mengenal dan memahami customer akan 

semakin efektif pemasar dapat berkomunikasi dan memasarkan suatu produk 

maupun jasa.  
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“The basic premise of life style research is that the more you know and 
understand about your customers the more effectively you can 
communicate and market to them.” (Plummer, 1974: 33)  
Hal ini terlihat pula pada menjamurnya usaha kedai kopi. Koran Solopos 

edisi Senin 29 Juni 2009 menyebutkan,  

“Menjamurnya coffee shop dalam setahun terakhir sepintas lalu 
menandakan pertumbuhan ekonomi signifikan Kota Solo.” (“Wedangan di 
kafe,” 2009)  
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Star Bucks, kedai kopi yang telah 

memiliki banyak cabang di berbagai dunia,  

“Bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan minum kopi sebagai sebuah 
tradisi. Mungkin hal itulah yang menjadikan banyaknya kedai-kedai kopi 
yang semakin menjamur di berbagai tempat di berbagai belahan dunia.” 
(Star Bucks, kedai kopi yang mendunia, 2006)  
Banyaknya usaha sejenis dengan segmentasi khalayak yang sama ini 

mengharuskan para pelaku bisnis atau produsen untuk memberikan nilai lebih bagi 

produk maupun jasa yang ditawarkan agar mampu menarik konsumen.  

Dengan segmentasi pasar yang jelas, maka akan memudahkan produsen 

dalam menerapkan pola komunikasi yang tepat untuk mencapai sasaran yang 

dituju.  

“Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, 
dan sebagainya dengan menggunakan lembaga-lembaga atau kata-kata, 
gambar, bilangan, grafik, dll. Kegiatan atau proses penyampaiannya 
biasanya dinamakan komunikasi.” (Ruslan, 2007: 17)  
Disadari atau tidak, komunikasi merupakan suatu sarana yang efektif 

dalam menyampaikan suatu pesan, karena dalam setiap kegiatan, seseorang pasti 

menggunakan komunikasi, baik komunikasi secara verbal, non-verbal maupun 

secara tertulis.  

Termasuk untuk usaha yang bergerak di bidang jasa seperti kedai kopi ini, 

komunikasi yang baik diperlukan untuk menjaring konsumen. Dengan komunikasi 

pemasaran yang tepat, maka tujuan dari perusahaan ini akan dapat tercapai.  
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“Peran komunikasi tidak hanya pada mendukung transaksi dengan 
menginformasikan, membujuk, mengingatkan, dan membedakan produk, 
tetapi juga menawarkan sarana pertukaran itu sendiri.” (Sutisna, 2001: 266) 
Kegiatan komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

dalam kehidupan yang berhubungan dengan publik, seperti halnya public relations 

(Rumanti, 2005: 85). Karena dalam public relations, kegiatannya berpusat pada 

komunikasi, yaitu bagaimana berhubungan dengan publiknya. Ini berarti bahwa 

tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa adanya komunikasi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Dalam kegiatan komunikasi diusahakan efektivitas dari kegiatan tersebut. 

Artinya, pesan yang disampaikan oleh sumber atau pengirim pesan melalui suatu 

media, dapat diterima oleh penerima atau khalayak yang dituju dengan harapan 

akan memperoleh umpan balik (feed back) sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pengirim pesan. Jika umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan bersifat 

positif, berarti pesan yang disampaikan berhasil diterima dan umpan baliknya 

sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti kegiatan komunikasi yang dilakukan 

efektif, sebab mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Kriteria komunikasi 

efektif menurut Tubbs dan Moss dalam Rachmat Kriyantono, yaitu  

“bila terjadi pengertian, menimbulkan kesenangan, pengaruh pada sikap, 
hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku.” (2006: 4) 
Pelaksanaan kegiatan promosi tentunya disesuaikan dengan perkembangan 

yang ada saat ini, sehingga selalu dinamis dengan tren yang sedang berkembang. 

Marak berdirinya usaha kedai kopi di beberapa lokasi yang strategis di kota Solo 

ini mendorong kedai-kedai kopi tersebut untuk lebih kreatif dalam merancang 

kegiatan promosi yang efektif sesuai dengan khalayak yang dituju.  
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Kegiatan promosi yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Kota Solo ini 

dapat dilihat melalui alat promosi yang terdapat dalam bauran promosi. Kotler 

(1997) dalam Sutisna mengidentifikasikan bauran promosi yaitu periklanan, 

promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung. (2001: 327)  

Selain melalui alat-alat promosi, informasi mengenai suatu hal, dalam hal 

ini mengenai kedai kopi juga dapat diketahui atau menyebar melalui komunikasi 

dari mulut ke mulut atau yang disebut dengan word of mouth communication.  

Mengapa penelitian mengenai aktivitas promosi yang dilakukan oleh 

kedai-kedai kopi di Solo ini dianggap menarik untuk diteliti? Sebab di Kota Solo 

sendiri mulai banyak berdiri kedai kopi seperti yang terjadi di kota-kota besar 

seperti Jakarta dan Yogyakarta. Bermunculannya kedai-kedai kopi di Kota Solo ini 

membuat para pengusaha kedai kopi berusaha untuk merancang suatu aktivitas 

promosi yang efektif dalam menjangkau konsumen yang menjadi sasarannya 

Dengan banyaknya kedai kopi yang ditemui tentu banyak juga variasi kegiatan 

promosi yang dilakukan. Inilah mengapa aktivitas promosi di kedai-kedai kopi di 

Kota Solo ini menarik untuk diteliti.  

Sedangkan mengenai pemilihan waktu penelitian yang dilaksanakan pada 

tahun 2009 ini berdasarkan data yang diperoleh dari Koran Solopos edisi Senin 29 

Juni 2009 yang menyatakan,  

“Belakangan tren gila kopi mulai melanda Kota Solo. Dalam setahun 
terakhir, tercatat lebih dari 10 kedai kopi tumbuh berkembang di Kota 
Bengawan, jumlah itu belum termasuk kedai kopi di hotel-hotel ternama 
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yang sudah ada sebelumnya1.” (Coffee shop, kebutuhan atau sekedar tren?, 
2009)  
 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Kota 

Solo?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat 

ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

gambaran tentang aktivitas promosi yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi yang 

ada di Kota Solo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Di sepanjang Jl. Adi Sucipto saja, sedikitnya ada tiga kedai kopi yang nyaris tak pernah sepi 
pengunjung, mulai dari De Caffino, Vervetto, hingga Solopuccino Coffee. Masih di jalan yang 
sama, terdapat pula Lorin Coffee Lounge yang dikelola oleh manajemen hotel berbintang, Lorin, 
dan kemungkinan, menyusul pula kedai kopi lainnya yang berlokasi tak jauh dari Vervetto, 
tepatnya di depan palang perlintasan kereta api Manahan. Beralih ke kawasan Jl. Dr. Radjiman, 
masyarakat lagi-lagi disajikan pilihan kedai kopi yang cukup beragam, mulai dari Rocketz, De Tree 
hingga Kedai Kopi. Belum puas, coba saja berkunjung ke Solo Square, di pusat perbelanjaan ini 
terhitung ada empat gerai kopi, mulai dari Excelso, The Bistro Coffee Lounge yang sudah hadir 
sejak tiga tahun silam dan menyusul Kopi Luwak serta Donuts and Coffee yang hadir belakangan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui dan mendapatkan informasi atau gambaran tentang kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Kota Solo. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi manajemen dan pegawai untuk memperbaiki 

kinerja dalam pelaksanaan aktivitas promosi di kedai-kedai kopi di Kota 

Solo.   

 

E. Landasan Teori 

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan kegiatan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Termasuk dalam dunia usaha. Komunikasi berperan penting bagi 

kelangsungan suatu perusahaan. Sebab bertahan tidaknya suatu perusahaan, 

bergantung pada bagaimana mereka menyampaikan pesan kepada konsumen. 

Melalui pesan-pesan yang disampaikan tersebut, berbagai informasi seputar 

produk maupun jasa akan tersalurkan kepada konsumen, termasuk upaya 

persuasif yang digunakan perusahaan dalam mengukuhkan posisinya di mata 

konsumen.  

Istilah komunikasi atau communication berasal dari kata Latin 

communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama 

disini maksudnya adalah sama makna. Jadi kalau dua orang terlibat 
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komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi 

atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapkan (Effendy, 2004: 9). 

Carl I. Hovland dalam Onong mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah 

upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian 

informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara khusus, Hovland 

mengatakan bahwa  

“komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (communication 
is the process to modify the behavior of other individuals). (Effendy, 2004: 
10) 
Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran dan/ atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) secara 

langsung tatap muka (face to face) atau melalui media (mediated) dengan 

tujuan tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu.  

Lasswell menyatakan bahwa untuk memahami komunikasi dapat dilakukan 

dengan menjawab pertanyaan berikut: Who, Says What, In Which Channel, To 

Whom, With What Effect? (Effendy, 2004: 10)  

Komponen-komponen komunikasi tersebut unsur utamanya sebagai 

berikut:  

1. who says (siapa mengatakan)  : komunikator  
2. says what (mengatakan apa)  : pesan (message)  
3. in which channel (melalui saluran apa) : media  
4. to whom (kepada siapa)   : komunikan  
5. with what effect (dengan efek apa)  : efek dan dampak  
(Ruslan, 2007: 28).  

Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada hakikatnya 

adalah penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari komunikator kepada 

komunikan melalui media tertentu dan menghasilkan dampak-dampak tertentu 
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pula. Proses penyampaian pesan ini akhirnya akan menghasilkan efek bagi 

komunikator dan komunikan.  

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menuntut para 

produsen untuk cerdas dalam membaca situasi agar tidak kalah dalam 

persaingan. Keberhasilan tergantung dari cara penyampaian pesan secara 

efektif kepada konsumen.  

“Komunikasi efektif bisa diartikan terjadi bila ada kesamaan antara 
kerangka berfikir (frame of reference) dan bidang pengalaman (field of 
experience) antara komunikator dengan komunikan. “ (Kriyantono, 2006: 
4)   
Disini komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Sebab 

komunikasi merupakan  

“proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-
perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk 
mengubah tingkah laku orang lain.” (Arifin, 2002: 26) 
Agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik, selain diperlukan 

pesan kreatif perlu dipelajari juga 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. Perusahaan mengarahkan komunikasi untuk menjaring 

calon konsumen dengan tetap mempertahankan para pelanggannya.  

 

2. Pemasaran  

Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting bagi 

perusahaan. Sebab tujuan pemasaran itu sendiri menuntut perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produknya. Konsep 
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pemasaran suatu perusahaan memerlukan pengelolaan dan pelaksanaan yang 

fokus dan intens, yang tersusun dalam manajemen perusahaan.  

Konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran (exchange). Alasan yang 

mendasari yaitu bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh satu individu 

dengan individu yang lainnya merupakan pertukaran.  

“Tidak ada individu yang mendapatkan sesuatu tanpa memberikan sesuatu 
baik langsung maupun tidak langsung.” (Sutisna, 2001: 263)  
Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai  

“suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 
bernilai dengan pihak lain.” (Kotler, 2000: 9)  
Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan pemasaran 

sebagai berikut:  

“Marketing is the process of planning and executing the conception, 
pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create 
and exchange value, and satisfy individual and organizational objectives.” 
(Delsmaker et all, 2001: 2) 
Pertukaran yang merupakan konsep inti dari pemasaran, mencakup 

perolehan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu 

sebagai gantinya. Kotler mengajukan lima kondisi yang harus dipenuhi agar 

pertukaran dapat terjadi, yaitu:  

1. Terdapat sedikitnya 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. (Sutisna, 2001: 12)   
Tujuan pemasaran adalah menghasilkan laba dengan memenuhi kebutuhan 

konsumen sasaran. Oleh karena itu produsen harus mempelajari keinginan, 
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persepsi, refrensi, serta perilaku konsumen, karakteristik, dan proses 

pengambilan keputusan pembeli yang menghasilkan keputusan pembelian 

tertentu. Jadi, pemasaran merupakan 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.  

 

3. Bauran Pemasaran  

Kegiatan pemasaran sangat terkait dengan kebijakan pemasaran yang 

dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran.  

Lamb, Hair, dan Mc Daniel (2006) dalam Rangkuti menjelaskan bahwa  

“bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, dan penentuan harga 
yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang 
saling menguntungkan dengan pasara yang dituju.” (2009: 21)  
Konsep bauran pemasaran diajukan sebagai variabel utama keputusan 

pemasaran dalam rangka memuaskan pelanggan dengan mendapatkan laba. 

Jerome McCarthy dalam Fandy Tjiptono, dkk merumuskannya ke dalam empat 

aspek pokok: product, price, place, dan promotion, (dikenal dengan istilah 4P). 

(Tjiptono et all, 2008: 7)  

· Product, berkaitan dengan menjaga kualitas produk termasuk kemasan. 
Produk bisa berbentuk barang atau jasa.  

· Price (harga), berkaitan dengan perumusan kebijakan harga untuk produk 
yang dihasilkan.  

· Place (tempat), berkaitan dengan saluran distribusi termasuk pemasok, 
agen, atau grosir untuk distribusi produk.  
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· Promotion (promosi), berkaitan dengan strategi mempromosikan produk. 
Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan pesan-pesan tentang produk, 
harga, dan saluran distribusi, karenanya bisa disebut sebagai komunikasi 
pemasaran. Jenisnya antara lain periklanan, promosi penjualan, dan 
personal selling. (Kriyantono et all, 2008: 58)  
 

Gambar I.1  
Komponen P dalam Bauran Pemasaran  

 

 

(Kotler, 2000: 18)  

 
 
 

4. Promosi  

Promosi merupakan salah satu cara yang dibutuhkan perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu, kegiatan promosi ini harus 

dapat dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran serta diarahkan dan 

dikendalikan dengan baik sehingga promosi tersebut benar-benar dapat 

memberikan kontribusi yang tinggi dalam upaya meningkatkan volume 

penjualan.  

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan 

sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika 
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dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan 

omzet penjualan (Rangkuti, 2009: 49).  

Philip Kotler (1997: 142) dalam Rangkuti mendefinisikan promosi sebagai  

“Suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan 
konsumen agar membeli. “(2009: 177)  
Adapun Saladin (2003) masih dalam Rangkuti menyebutkan,  

“Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan 
yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 
mengingatkan tentang produk perusahaan.” (2009: 49-50)  
Sedangkan Zimmerer (2002) mengatakan bahwa  

“Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang 
dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan 
untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut 
mencakup publisitas, penjualan perorangan, dan periklanan.” (Rangkuti, 
2009: 50)  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi bukan saja berfungsi 

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen melainkan juga 

sebagai alat untuk memengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai 

keinginan dan kebutuhannya (Rangkuti, 2009: 177).  

Pada umumnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus 

mendasarkan pada tujuan sebagai berikut:  

1. Modifikasi tingkah laku  
Tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk mengubah tingkah laku 
dan pendapat individu tersebut, dari tidak menerima suatu produk 
menjadi setia terhadap produk.  

2. Memberitahu  
Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada 
pasar yang dituju tentang pemasaran, mengenai produk tersebut berkaitan 
dengan harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, dan lain 
sebagainya.  

3. Membujuk  
Promosi seperti itu terutama untuk mendorong pembeli. Perusahaan tidak 
ingin memperoleh tanggapan secepatnya, tetapi lebih mengutamakan 
untuk menciptakan kesan positif.  

4. Meningkatkan  
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Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama untuk 
mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan dilakukan selama 
tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk.  
(Rangkuti, 2009: 52-53)  

Kegiatan promosi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

promosi yang terdapat dalam Bauran Promosi (Promotional Mix).  

 

5. Bauran Promosi  

Pemasar mengembangkan promosi atau promotion untuk 

mengkomunikasikan informasi mengenai produk mereka dan memengaruhi 

konsumen untuk membelinya. Untuk menciptakan dan memelihara keunggulan 

pembeda (differential advantage) dari apa yang ditawarkan pesaing, maka 

sebagian besar produk dan merek yang berhasil membutuhkan promosi.  

Bauran komunikasi pemasaran (juga disebut dengan bauran promosi) 

merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk konsumen sasaran 

untuk membeli produk tersebut, dimana alat-alat tersebut adalah: periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat 

(Public Relations), penjualan personal (personal selling), dan pemasaran 

langsung (direct marketing). (Rangkuti, 2009: 273)  

a. Iklan (Advertising)  

Periklanan atau advertising bisa didefinisikan sebagai  

“Semua bentuk presentasi non personal yang mempromosikan gagasan, 
barang, atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu.” (Sulaksana, 
2003: 90)  
Wells, Burnett, dan Moriarty dalam Sutisna mengatakan,  
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“Advertising is paid nonpersonal communication from an identified 
sponsor using mass media to persuade or influence an audience.” 
(2001: 276) – Periklanan adalah komunikasi non personal yang dibayar 
dari sebuah sponsor teridentifikasi menggunakan media masa untuk 
membujuk dan mempengaruhi audiens.  
Rangkuti menyebutkan,  

“Periklanan adalah sebuah bentuk komunikasi pemasaran, dimana 
dalam periklanan harus lebih dari sekedar memberikan informasi 
kepada masyarakat, namun harus dapat membujuk masyarakat agar 
berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran 
perusahaan agar dapat mencetak penjualan atau keuntungan.” (2009: 
159)  
Iklan bisa dikategorikan menurut tujuan spesifiknya, yaitu:  

1) Iklan informatif umumnya dianggap sangat penting untuk peluncuran 
kategori produk baru, dimana tujuannya adalah untuk merangsang 
permintaan awal.  

2) Iklan persuasif sangat penting apabila mulai tercipta tahap 
persaingan, dimana tujuan iklan adalah membangun preferensi pada 
merek tertentu. Beberapa iklan persuasif juga bisa terdorong menjadi 
comparative advertising, yang membandingkan secara eksplisit 
atribut dua merek atau lebih.  

3) Iklan yang bertujuan mengingatkan (reminder advertising) lebih 
cocok untuk produk yang sudah memasuki tahap kedewasaan. 
(Sulaksana, 2003: 91-93)   

Periklanan dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan media sebagai 

berikut:  

1) Media cetak  
· Surat kabar  

Merupakan media periklanan yang paling efektif, sehingga harus 
diusahakan mendapat kesan yang positif di mata masyarakat 
karena media ini lebih banyak dibaca oleh masyarakat luas. 
Kelemahan media ini, umumnya surat kabar hanya dibaca sekali 
kemudian dibuang sehingga kurang mendapat perhatian dari 
pembaca.  

· Majalah  
Hampir sama dengan surat kabar, tetapi media ini hanya 
diterbitkan untuk orang-orang yang khususnya mempunyai rasa 
dan perhatian yang sama pada segmen tertentu saja.  

· Brosur dan leaflet  
Brosur merupakan selebaran yang dikirim atau diberikan ke 
berbagai perusahaan maupun perorangan yang dianggap sebagai 
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pembeli potensial, sedangkan leaflet berisi informasi mengenai 
produk atau harga.  

· Direct mail  
Adalah surat penawaran yang dikirimkan kepada pembeli 
potensial dan mencantumkan fasilitas yang tersedia dengan 
penawaran dan harga khusus.  

2) Media elektronik  
Merupakan media yang paling efektif dan banyak digunakan oleh 
perusahaan karena media ini dapat menjangkau semua lapisan 
masyarakat. Terdiri atas:  
· Media audio: merupakan media yang hanya dapat didengar yaitu 

radio dan telepon. Media ini biayanya relatif lebih murah karena 
sifatnya audio sehingga tidak diperlukan ketrampilan khusus 
untuk menyampaikan pesan yang disampaikan.  

· Media audiovisual: merupakan media yang dapat dilihat dan 
didengar, yaitu televisi, internet, dan bioskop. Media ini biayanya 
relatif lebih mahal sehingga benar-benar diperlukan keterampilan 
khusus dan kecakapan dalam proses penyampaiannya.  

3) Media outdoor (Luar ruangan)  
· Billboard  

Merupakan iklan yang dipasang pada papan-papan besar 
bergambar yang dianggap strategis, mudah dilihat di jalan raya 
yang ramai dilalui oleh kendaraan. Media ini bersifat 
mengingatkan, sehingga diperlukan pesan yang jelas, singkat, 
mudah dipahami, dan gambar yang menarik.  

· Sign board  
Berupa papan-papan kecil dengan gambar petunjuk arah suatu 
lokasi tertentu.  

· Umbul-umbul  
Media ini menampilkan gambar dengan warna yang mencolok 
sehingga memberikan suasana yang meriah.  

· Sticker  
Merupakan iklan yang dipasang pada kendaraan-kendaraan umum 
seperti bus kota dan taksi, umumnya dipasang pada kendaraan 
umum yang melalui jalur padat.  
(Rangkuti, 2009: 24-26)  

Setiap iklan dirancang untuk memenuhi atau mencapai sasaran tertentu. 

Iklan sebaiknya dirancang untuk mencapai sasaran spesifik dari pemasar, 

walaupun tujuan akhir dari program periklanan adalah untuk mendorong 

terjadinya keputusan pembelian oleh konsumen. Sasaran periklanan bisa 

ditentukan berdasarkan klasifikasi apakah tujuan periklanan bermaksud 

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



 19 

menginformasikan, membujuk, atau hanya mengingatkan saja. (Sutisna, 

2001: 276)  

Iklan mempunyai kekuatan dan kelemahan  

· Kekuatan: kekuatan iklan dan fungsinya yang serbaguna dapat 
memberikan beragam kreativitas yang diimplementasikan melalui 
penglihatan, suara, atau bahkan penciuman.  

· Kelemahan: dalam pemasaran langsung, iklan memang mampu 
berperan sebagai tenaga penjual, sedangkan dalam lingkup yang lebih 
luas iklan hanya bisa membantu mendekatkan pada penjualan, 
biasanya dengan cara membangun merek. (Rangkuti, 2009: 35)  

 
b. Hubungan Masyarakat (Public Relations)  

Pandji Anoraga menyatakan bahwa,  

“Hubungan masyarakat dan publisitas adalah suatu program yang di 
desain untuk mempromosikan atau melindungi imej perusahaan akan 
produk perusahaan secara individual.” (1997: 222)  
Tjiptono menyatakan bahwa  

“Public Relations (PR) merupakan fungsi manajemen yang 
mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 
organisasi demi kepentingan publik, dan melaksanakan program aksi 
dan komunikasi untuk membentuk pemahaman dan akseptasi publik.” 
(2008: 556)  

 
Sedangkan Kotler dan Amstrong dalam Rangkuti menjelaskan bahwa  

“Publisitas adalah aktivitas untuk mempromosikan perusahaan atau 
produknya dengan memuat berita mengenai subjek itu tanpa dibayar 
oleh sponsor.” (2009: 27)  
Misalnya, penjabaran produk atau merek baru, perbandingan merek di 

jurnal dagang, surat kabar, majalah berita, diskusi di radio, dan talkshow di 

TV semuanya menyajikan berbagai informasi produk bagi para konsumen.  

Kadangkala publisitas dapat lebih efektif daripada iklan karena 

konsumen dapat dikatakan telah siap untuk menerima pesan yang 

disampaikan. Di samping itu, komunikasi publisitas dapat dianggap lebih 
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berwibawa karena tidak disajikan oleh organisasi pemasaran. (Rangkuti, 

2009: 179)  

Don W. Stacks and David Michaelson dalam Public Relations Journal 

menyatakan hal yang sama mengenai kelebihan publisitas dibandingkan 

dengan iklan.  

“where the public relations publicity function of establishing how 
editorial coverage establishes an increase in source credibility over the 
paid and placed advertising function. This “third-party endorsement” 
approach argues that the media who report on an event, product, or 
concept establish a degree of credibility above and beyond that 
possible when the backer of the story is known. Hence, it is argued that 
journalistic credibility is higher than paid advertisement because the 
journalist is an objective and trustworthy source of information, 
possibly providing a balanced coverage of the object’s strengths and 
weaknesses.” (Stacks, 2009: 3)  
Public Relations membutuhkan tiga tahap utama:  

1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi sikap publik  
2) Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi demi kepentingan 

publik  
3) Menyusun dan mengimplementasikan program komunikasi yang 

dirancang untuk membentuk pemahaman dan penerimaan publik 
terhadap organisasi. (Tjiptono et all, 2008: 556)  
Daya tarik humas dan publikasi banyak bertumpu pada tiga keunggulan 

unik berikut:  

1) Kredibilitas tinggi: berita dan fitur lebih otentik dan kredibel di mata 
pembaca ketimbang iklan  

2) Mampu menjaring pembeli dalam keadaan lengah: Humas mampu 
menjangkau prospek yang suka menghindari wiraniaga dan iklan  

3) Dramatisasi: Humas mampu mendramatisir perusahaan atau produk. 
(Sulaksana, 2003: 27)  
Dalam rangka menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan dan 

produk yang positif, PR menjalankan sejumlah fungsi utama:  

1) Press relations, yaitu menyajikan berita dan informasi mengenai 
organisasi sepositif mungkin  

2) Product publicity, yakni mensponsori usaha-usaha untuk 
memublikasikan produk spesifik.  
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3) Corporate communication, yaitu mengupayakan pemahaman mengenai 
organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal.  

4) Lobbying, yaitu menjalin relasi dengan staf pemerintah yang berkaitan 
dengan regulasi dan legislasi.  

5) Counseling, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepad apihak 
manajemen mengenai isu-isu publik, posisi perusahaan, dan citra 
perusahaan. (Tjiptono et all, 2008: 557-558)  
Fungsi-fungsi PR tersebut kemudian diimplementasikan dalam 

sejumlah program seperti:  

1) Publikasi, diantaranya laporan tahunan (annual report), brosur, artikel, 
company newsletter, company magazines, dan materi audiovisual.  

2) Events, diantaranya konferensi pers, seminar, pameran, kontes dan 
kompetisi, perayaan ulang tahun, sponsorship (olahraga, musik, 
budaya, dan pendidikan), penggalangan dana, peragaan busana, tur, dan 
lain-lain.  

3) Berita, yaitu konperensi pers atau press release.  
4) Pidato, berkaitan dengan informasi dan relasi dengan publik.  
5) Aktivitas layanan publik, berupa cause-related marketing yang 

berusaha mengombinasikan antara corporate philanthropy dan 
kepentingan bisnis perusahaan.  

6) Identity media, meliputi logo perusahaan, alat tulis, brosur, signs, 
business cards, business forms, gedung, seragam, websites, dan dress 
codes. (Tjiptono et all, 2008: 558)  
Sutisna menyatakan bahwa aktivitas hubungan masyarakat memerlukan 

keahlian komunikasi agar menghasilkan respon yang diinginkan.  

“Public relations is the skilled communication of ideas to the various 
publics with the object of producing a desire result.” (2001: 328)  

Disini dijelaskan bahwa PR merupakan kemampuan dalam 

mengkomunikasikan ide-ide kepada masyarakat untuk membangun respon 

positif dari masyarakat. Selain itu diperlukan juga evaluasi untuk 

mengetahui apakah masyarakat mempunyai respon yang positif atau 

negatif terhadap suatu perusahaan.  

c. Promosi Langsung atau Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Pemasaran langsung, adalah  
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“Sistem pemasaran interaktif yang memanfaatkan berbagai media 
komunikasi untuk meningkatkan respon langsung yang sifatnya 
spesifik dan terukur.” (Tjiptono et all, 2008: 564)  
Karena definisi ini lebih menekankan pada respon yang terukur, 

umumnya dalam bentuk pesanan pelanggan, maka sering disebut 

pemasaran pesanan-langsung (direct order marketing). Belakangan, 

pemasar lebih melihat potensi peran pemasaran langsung dalam 

membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan (direct 

relationship marketing). (Sulaksana, 2003: 150)  

Banyak faktor yang mendorong popularitas metode pemasaran 

langsung ini, melalui direct marketing, konsumen dapat menghemat waktu, 

dan bahkan dapat berbelanja secara diam-diam (rahasia). Sementara bagi 

penjual, mereka dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat 

menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memperoleh 

peluang baru yang menguntungkan. (Sulaksana, 2003: 150)  

Kendati demikian, pemasaran langsung juga menghadapi banyak 

masalah seperti konsumen yang terganggu karena penjualan yang agresif, 

timbulnya citra buruk bila ada salah satu direct marketer yang menipu 

pelanggannya, dan mengganggu privasi orang lain. Kadang terjadi pula ada 

beberapa direct marketer yang memanfaatkan atau mengeksploitasi 

pembeli impulsif atau pembeli yang kurang mengerti teknologi. 

(Sulaksana, 2003: 150)  

Tujuan direct marketing:  

1) Mendorong leads atau percobaan produk (product trial)  
Sejumlah alternatif ancangan dapat digunakan untuk mewujudkan 
tujuan ini, diantaranya: direct response advertising, telemarketing, 
direct mail, e-mail marketing, blog marketing, point of purchase 
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coupons (menawarkan kupon khusus kepada konsumen yang 
membeli merek pesaing), referral program (menawarkan insentif 
kepada pelanggan saat ini agar mereka bersedia memberikan daftar 
nama teman atau kenalan yang dapat menjadi pelanggan), inquiry 
generation through direct response (menyediakan saluran telepon 
bebas pulsa, website atau e-mail dan sms rutin agar memudahkan 
pelanggan mendapatkan informasi tambahan).   

2) Meningkatkan kualitas relasi dengan pelanggan  
Bentuk bisnis tambahan dapat berupa  
a) Cross selling program, yaitu program yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian pelanggan 
untuk mencoba dan membeli produk-produk komplementer 
yang ditawarkan perusahaan.  

b) Up-grading program, yaitu mengarahkan konsumen untuk ‘naik 
kelas’ dari produk yang kurang mahal ke yang lebih mahal.  

3) Mempertahankan pelanggan  
Program yang dirancang:  
a) Targeted discounts, yaitu menawarkan kupon atau insentif 

kepada pelanggan saat ini untuk keperluan pembelian yang akan 
datang.  

b) Frequency program, yaitu insentif yang disediakan untuk 
mempertahankan pelanggan agar kembali lagi, namun tanpa 
aktivitas yang berhubungan dengan kupon, misalnya melalui 
keanggotaan (membership).  

4) Mengaktifkan kembali mantan pelanggan  
Program ini dirancang untuk merebut kembali pelanggan yang 
hilang karena tidak adanya variasi produk yang diinginkannya atau 
karena pengalaman buruk sebelumnya yang pernah dialami.  
(Tjiptono et al, 2008: 564-565)  

d. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan (sales promotion) merupakan  

“Segala bentuk penawaran atau insentif jangka pendek yang ditujukan 
bagi pembeli, pengecer atau pedagang grosir dan dirancang untuk 
memperoleh respons spesifik dan segera.” (Tjiptono et all, 2008: 546)  

 
Uyung Sulaksana mengatakan promosi penjualan yaitu  

“Kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian dengan lebih 
menekankan pada penjualan produk. Perusahaan biasanya 
memanfaatkan promosi penjualan agar dapat merangsang respon lebih 
cepat dan kuat dari konsumen.” (Sulaksana, 2003: 26)  
Masih dalam Sulaksana, promosi penjualan dapat di definisikan sebagai  
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”bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif, 
umumnya berjangka pendek, yang dapat diatur untuk merangsang 
pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang 
yang dibeli konsumen atau pedagang.” (Sulaksana, 2003: 109) 
Promosi penjualan menawarkan tiga benefit, yaitu:  

1) Komunikasi: promosi biasanya mengundang minat dan umumnya 
menyajikan informasi agar konsumen terdorong membeli.  

2) Insentif: mereka menawarkan konsesi, rangsangan, atau kontribusi 
yang bagi konsumen bisa merupakan value tersendiri.  

3) Undangan: promosi bersifat mengundang agar seketika dapat terjadi 
transaksi. (Sulaksana, 2003: 26)  
Secara garis besar terdapat tiga klasifikasi dari promosi penjualan, 

yaitu:  

1) Promosi konsumen (consumer promotion), meliputi: kupon, produk 
sampel gratis, premium, hadiah, dan seterusnya.  

2) Promosi dagang (trade promotion), meliputi: diskon kas, barang 
dagangan (merchandise), bantuan peralatan, speciality advertising, atau 
insentif lain untuk pengecer atau pedagang grosir.  

3) Promosi wiraniaga (salesforce promotion), seperti kontes penjualan. 
(Tjiptono et all, 2008: 546)  
Sebagai salah satu bagian dari bauran promosi, promosi penjualan 

dapat mendorong konsumen dengan segera untuk melakukan pembelian. 

Secara umum, terdapat tiga tujuan dari promosi penjualan:  

1) Merangsang permintaan oleh pengguna industri atau konsumen rumah 
tangga  

2) Memperbaiki kinerja pemasaran dari penjual kembali  
3) Sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan 

masyarakat, dan pemasaran langsung.  
Secara spesifik tujuan promosi penjualan yaitu agar konsumen mau 
mencoba penggunaan produk, mendorong peningkatan pengeluaran 
sepanjang masa liburan dan mendorong konsumen yang sudah ada agar 
menggunakan produk lebih sering lagi. (Sutisna, 2001: 301)  

 
Tabel I.1  

Keunggulan dan Kelemahan Beberapa Jenis Promosi Penjualan  
 

JENIS PROMOSI 
PENJUALAN 

TUJUAN KEUNGGULAN KELEMAHAN 

Kupon  Merangsang 
permintaan  

Mendorong dukungan 
pengecer  

Konsumen menunda 
pembelian  

Deals  Meningkatkan hasrat Mengurangi resiko Konsumen menunda 
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konsumen untuk 
mencoba produk; 
membalas tindakan 
pesaing  

konsumen  pembelian; 
mengurangi product 
value  

Premium (diskon)  Membentuk goodwill  Konsumen menyukai 
produk gratis atau 
yang harganya di 
diskon  

Konsumen membeli 
hanya karena 
diskonnya, bukan 
karena produknya  

Kontes  Meningkatkan 
pembelian konsumen; 
membentuk business 
inventory  

Mendorong 
keterlibatan konsumen 
terhadap produk  

Memerlukan 
pemikiran yang kreatif 
dan analitis  

Undian  Mendorong konsumen 
untuk membeli lebih 
banyak; 
meminimumkan 
perilaku berganti 
merek  

Konsumen lebih 
sering menggunakan 
produk dan 
menyimpannya  

Penjualan menurun 
setelah masa undian 
berakhir  

Produk Sampel   Mendorong konsumen 
mencoba produk baru  

Resiko kecil bagi 
konsumen yang 
mencoba produk  

Biaya tinggi bagi 
perusahaan  

Trading Stamps  Mendorong pembelian 
ulang  

Membantu dalam 
menciptakan loyalitas  

Biaya tinggi bagi 
perusahaan  

Point-of-Purchase 
Displays  

Mendorong konsumen 
untuk mencoba 
produk; memberi in-
store support untuk 
alat promosi yang lain  

Memberikan 
penampilan produk 
yang baik  

Sulit meminta 
pengecer untuk 
menempatkan produk 
pad atempat yang 
ramai dilalui 
pelanggan  

Potongan rabat  Mendorong pelanggan 
untuk membeli; 
menghentikan 
penurunan penjualan  

Efektif merangsang 
permintaan  

Mudah ditiru; 
mengurangi perceived 
product value  

(Tjiptono et all, 2008: 548)  

Promosi penjualan sebagai bagian dari bauran promosi harus 

dipraktikkan searah dengan rencana periklanan dan alat-alat promosi 

lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan utama sehingga 

promosi penjualan mempunyai keunggulan dan juga kelemahan 

dibandingkan alat promosi lainnya.  

Tabel I.2  
Perbedaan Promosi Penjualan Dengan Periklanan  

 
Periklanan Promosi penjualan 

· Menciptakan citra  
· Berdasarkan pada daya tarik 

emosional  

· Menciptakan tindakan segera  
· Berdasarkan pada daya tarik barang / 

jasa  
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· Menambah nilai yang tidak 
berwujud rasional  

· Memberi kontribusi yang moderat 
pada barang / jasa  

· Menambah nilai nyata produk pada 
profitabilitas perusahaan  

· Memberi kontribusi yang besar pada 
profitabilitas  

Sumber: Diadaptasi dari Williams Wells, John Burnett & Sandra Moriarty (1998), “Advertising: 
principle & practice,” fourth edition, Prentice-Hall, dalam Sutisna, 2001:302  

 

Selain perbedaan, keduanya juga mempunyai kesamaan, yaitu 

keduanya mampu meningkatkan jumlah konsumen dan meningkatkan 

penggunaan produk oleh konsumen saat ini, keduanya juga berusaha untuk 

mengubah persepsi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan dan 

keduanya berusaha membuat orang melakukan sesuatu. (Sutisna, 302)  

e. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling)  

Personal selling (penjualan personal) menekankan aspek penjualan 

melalui proses komunikasi person-to-person. (Tjiptono et all, 2008: 559) 

Personal selling merupakan alat merupakan alat yang paling efektif pada 

tahapan lanjut proses pembelian, khususnya untuk membangun preferensi, 

keyakinan, dan mendorong aksi konsumen. (Sulaksana, 2003: 27)  

Gilbert A. Churchil (Churchil, 2000: 2) dalam Rangkuti mendefinisikan 

personal selling sebagai berikut:  

“personal selling is defined as the interpersonal communication 
process of identifying and satisfying customer needs to the long term 
benefit of both parties – Penjualan personal adalah proses 
mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen yang dilakukan 
dengan komunikasi antar perseorangan untuk menciptakan keuntungan 
jangka panjang bagi kedua belah pihak.” (2009: 180) 
Masih dalam Rangkuti, Erick N. Berkowitz (Berkowitz, 2001:  45) 

memiliki definisi lain mengenai personal selling 

“personal selling is as two ways of flow of communication between a 
buyer and seller, designed to influence a person’s or group’s purchase 
decision – Penjualan personal merupakan komunikasi dua arah antara 
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pembeli dan penjual yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan 
pembelian seseorang atau sekelompok orang.” (2009: 181)  
Berdasarkan pengertian mengenai penjualan personal diatas, Rangkuti 

menyimpulkan bahwa personal selling adalah  

 “Suatu komunikasi efektif dengan menilai kebutuhan pelanggan dan 
keinginannya, serta dapat memberikan informasi yang lengkap kepada 
konsumen tentang produk yang dijual.” (2009: 181)  
Ada banyak istilah yang digunakan bagi penjualan personal seperti 

wiraniaga, salesman, petugas penjualan, sales promotion girl, customer 

service, dan sebagainya. (Rangkuti, 2009: 180)  

Dalam operasinya, personal selling lebih fleksibel dibandingkan 

dengan periklanan dan kegiatan promosi lainnya yang komunikasinya 

bersifat non pribadi atau massal.  

“Ini disebabkan karena tenaga-tenaga penjualan tersebut dapat secara 
langsung mengetahui keinginan, motif, dan perilaku konsumen, dan 
sekaligus dapat melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung 
dapat mengadakan penyesuaian seperlunya.” (Mursid, 1997: 99)  
Alat komunikasi yang umum digunakan pada personal selling adalah: 

presentasi penjualan, pertemuan penjualan (gathering), program insentif, 

dan sampel wiraniaga. (Rangkuti, 2009: 27)  

Uyung Sulaksana menyebutkan tiga keunggulan dari metode personal 

selling ini yaitu:  

1) Personal confrontation, artinya terjadi relasi langsung dan interaktif 
antara dua atau lebih pihak;  

2) Cultivation, artinya memungkinkan terjalinnya hubungan yang akrab 
antara wiraniaga dengan pembeli;  

3) Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pembeli untuk 
mendengar, memperhatikan, atau menanggapi presentasi wiraniaga. 
(2003: 517)   
Selain mempunyai keunggulan, penjualan tatap muka juga mempunyai 

kelemahan dibandingkan dengan alat promosi lainnya. Sutisna 

mengungkapkan kelemahan utama dari penjualan tatap muka adalah bahwa 
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komunikasi terjadi pada sekelompok kecil konsumen potensial. Akibatnya, 

penjualan tatap muka menjadi mahal jika diukur berdasarkan biaya per 

kontak dengan konsumen potensial. (2001: 315)  

 

6. Word of Mouth (Kounikasi Mulut ke mulut)  

Proses komunikasi antar manusia banyak terjadi antara mulut ke mulut. 

Setiap hari orang berbicara, bertukar informasi, berkomentar, bertukar pikiran, 

dan kegiatan komunikasi lainnya. Termasuk mengenai pengetahuan konsumen 

akan berbagai macam merek produk kebanyakan disebabkan oleh komunikasi 

dari mulut ke mulut. Hal ini disebabkan karena informasi yang didapat dari 

teman akan lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan informasi yang 

diperoleh dari iklan.  

Pada umumnya kita lebih menghormati orang tua dan teman karena 

informasi yang kita dapatkan dari mereka dianggap lebih dapat dipercaya. 

Selain itu informasi yang didapat dari orang tua, teman atau orang yang sudah 

pernah menggunakan suatu merek tertentu dapat mengurangi resiko pembelian, 

sebab orang bisa lebih dulu melihat dan mengamati produk yang dibeli dari 

teman atau orang yang sudah pernah membelinya. Komunikasi dari mulut ke 

mulut atau word of mouth (WOM) communication ini juga dapat mengurangi 

pencarian informasi. (Sutisna, 2001: 184)  

Www.shmula.com menyatakan word of mouth sebagai  

“The act of consumers providing information to other consumers.” (“Part 
1: what is word of mouth marketing”, 2007)  
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Dari definisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kegiatan word of mouth 

umumnya terjadi antar konsumen yang saling berbagi informasi mengenai 

pengalamannya menggunakan suatu produk atau jasa.  

Sutisna dalam bukunya “Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran” 

mengatakan bahwa  

“studi yang dilakukan oleh Katz dan Lazarsfield menemukan bahwa 
komunikasi melalui WOM adalah paling penting dalam mempengaruhi 
pembelian barang-barang konsumsi dan barang-barang peralatan rumah 
tangga. Dalam penelitian itu WOM dua kali lebih efektif dalam 
mempengaruhi pembelian dibandingkan dengan iklan di radio, empat kali 
dibandingkan dengan penjualan pribadi, dan tujuh kali dibandingkan 
dengan iklan di majalah dan Koran.” (Assael: 1992 dalam Sutisna, 2001: 
184)  
Kemudian dikutip dari www.astaga.com, penelitian yang dilakukan oleh 

Onbee Marketing yang bekerja sama dengan Majalah SWA terhadap 2000 

konsumen di lima kota besar di Indonesia mengatakan bahwa  

“89% konsumen Indonesia lebih mempercayai rekomendasi dari teman dan 
keluarga pada saat memutuskan untuk membeli sebuah produk. Sikap 
konsumen ini menunjukkan bahwa program WOM Marketing yang efektif 
di Indonesia akan lebih cepat membangun kredibilitas sebuah brand, yang 
berujung pada rekomendasi brand tersebut oleh satu konsumen ke 
konsumen lainnya.” (‘Word of Mouth’, Efektif Bangun Kredibilitas Brand, 
2009)  
Head of Consultant Onbee Marketing Research, Sumardy, mengungkapkan 

bahwa  

“oleh karena kultur masyarakat Indonesia yang sering berdiskusi dengan 
teman maupun kerabat, maka WOM Marketing sangat berperan dalam 
membangun kepercayaan konsumen pada sebuah brand, sehingga mereka 
akan merekomendasikannya.” (‘Word of Mouth’, Efektif Bangun 
Kredibilitas Brand, 2009)  
Inisiatif untuk melaksanakan komunikasi WOM biasanya berasal dari 

konsumen. Beberapa faktor yang mendasari motivasi dari konsumen untuk 

membicarakan mengenai produk yaitu:  
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1. Seseorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau 
aktivitas tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan 
orang lain, sehingga terjadi proses komunikasi WOM.  

2. Seseorang mungkin banyak mengetahui mengenai produk dan 
menggunakan percakapan sebagai cara untuk menginformasikan kepada 
yang lain.  

3. Seseorang mungkin mengawali suatu diskusi dengan membicarakan 
sesuatu yang keluar dari perhatian utama diskusi. Mungkin saja karena ada 
dorongan dan keinginan bahwa orang lain tidak boleh salah dalam memilih 
barang dan jangan menghabiskan waktu untuk mencari informasi mengenai 
suatu merek produk.  

4. WOM merupakan satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, karena 
dengan bertanya kepada teman, tetangga atau keluarga, informasinya lebih 
dapat dipercaya. (Sutisna, 2001: 185)  

 

Negatif  WOM  

Diskusi negatif mengenai suatu produk dapat mempunyai bobot yang lebih 

besar bagi konsumen daripada hal-hal yang positif. Pembicaraan dari mulut ke 

mulut akan sangat cepat tersebar dan bahkan berita itu sudah tidak seperti 

asalnya lagi. Komunikasi dari mulut ke mulut ini sangat berkaitan dengan 

pengalaman penggunaan suatu merek produk. Dalam pengalaman penggunaan 

merek produk itu akan timbul rasa puas jika merek produk yang digunakan 

mampu memenuhi harapan konsumen, sebaliknya konsumen akan merasa 

tidak puas jika penggunaan merek produk tersebut tidak sesuai dengan yang 

diharapkan.  

“Jadi, komunikasi dari mulut ke mulut akan sangat berbahaya bagi 
perusahaan yang mempunyai citra negatif, sebaliknya akan sangat 
menguntungkan jika dalam komunikasi dari mulut ke mulut itu adalah 
mengenai citra yang baik dan kualitas yang baik.” (Sutisna, 2001: 186)  
 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam www.shmula.com bahwa,  

“Word of mouth marketing empowers people to share their experiences. 
It’s harnessing the voice of the customer for the good of the brand. And it’s 
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acknowledging that the unsatisfied customer is equally powerful.” (“Part 1: 
what is word of mouth marketing”, 2007)  

 

Rumor: Distorsi dalam WOM  

Proses komunikasi dari mulut ke mulut tidak selamanya membicarakan 

fakta yang sebenarnya.  Sangat mungkin banyak proses WOM yang terjadi 

adalah merupakan berita-berita bohong tanpa dasar. Rumor biasanya 

berkembang dari fakta yang terjadi, namun dalam perjalanan proses 

komunikasi dari mulut ke mulut berita dari fakta itu mengalami distorsi 

sehingga berkembang ke arah yang salah dan bahkan jauh dari berita aslinya. 

(Sutisna, 2001: 186)  

Beberapa rumor diantaranya beberapa waktu yang lalu beredar kabar 

bahwa dalam kolam mandi bola yang ada di mall-mall di bawahnya ada kobra 

dan kalajengking. Rumor tersebut cepat tersebar sehingga banyak orang tua 

yang melarang anaknya mandi bola di mall.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. 

Artinya peneliti hanya memaparkan bagaimana kegiatan atau aktivitas promosi 

yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Solo dalam membidik konsumen 

sasarannya. Peneliti akan menganalisis kegiatan promosi yang dilakukan, tanpa 

mengevaluasi efektivitas program komunikasi pemasaran yang dilaksanakan 

oleh perusahaan tersebut.  
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F. Definisi Konsepsional  

Aktivitas promosi di kedai-kedai kopi di Kota Solo, untuk membatasi 

permasalahan penelitian dan menghindari perbedaan pengertian, maka 

disusun definisi konsepsional sebagai berikut:  

a. Aktivitas  

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.  

b. Promosi  

Promosi merupakan alat untuk memengaruhi konsumen dalam kegiatan 

pembelian sesuai keinginan dan kebutuhannya (Rangkuti, 2009: 177).  

c. Kedai kopi  

Merupakan tempat yang menyuguhkan kopi siap saji dengan kualitas 

yang terbaik. (Star Bucks, kedai kopi yang mendunia, 2006) 

d. Aktivitas promosi kedai-kedai kopi di Kota Solo 

Merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi 

di Kota Solo dalam menjaring konsumen dengan tetap 

mempertahankan pelanggannya.  

 

G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Jalaluddin Rakhmat,  

“Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. 
Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 
hipotesis atau membuat prediksi.” (Rakhmat, 1998: 24)  
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Sehingga penelitian hanya sekedar mengungkap fakta yang terjadi di 

lapangan.  

“Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 
masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan 
penyingkapan fakta. Variabelnya mandiri tanpa membuat perbandingan 
dan menghubungkannya dengan variabel lain.” (Susanto, 2006: 16)  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di beberapa kedai kopi yang ada di kota 

Solo, yaitu Rocketz Live Coffee dan Kedai Kopi Espresso Bar yang 

berlokasi di Jl. Dr. Radjiman, Solopuccino Coffee & Tea dan Planet 

Esprezzoo Coffee Zone yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto, dan Kopi Kupas 

yang berada di Jl. Bhayangkara. Alasan pemilihan lokasi ini karena 

belakangan banyak berdiri kedai-kedai kopi di Kota Solo ini.   

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder 

a. Data primer (primary data) yaitu, informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya (Susanto, 2006: 125). Data primer ini 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

b. Data sekunder yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Data 

sekunder ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer 

dan diperoleh dari literatur, arsip, jurnal yang relevan, dan data-data 

yang mendukung data primer. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui beberapa 

cara, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti (Susanto, 2006: 126). Pengamatan dilakukan 

untuk mengetahui secara langsung kegiatan komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh manajemen maupun pegawai kedai-kedai kopi di 

Kota Solo.  

b. Wawancara  

Di samping metode observasi, penelitian ini juga menggunakan 

metode wawancara (interview) untuk memperoleh gambaran yang 

memadai dan akurat mengenai aktivitas promosi yang dilakukan oleh 

masing-masing kedai kopi.  

“Wawancara ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara 
(interviewer) dengan responden atau informan (interviewee). Pada 
umumnya wawancara dipandu dengan panduan wawancara 
(interview guide).” (Susanto, 2006: 128)  
Tehnik pengumpulan data yang dikenal dalam penelitian kualitatif 

pada umumnya adalah wawancara mendalam (in-depth interview).  

“Melakukan wawancara mendalam berarti menggali informasi atau 
data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan.” (Susanto, 
2006: 131)  
Sebagai suatu metode ilmiah, wawancara lazim digunakan untuk 

melacak berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-orang yang 

terlibat. Seperti yang dikatakan Lindlof (1995: 167) dalam Pawito, 

dengan menggunakan metode interview peneliti dapat  

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



 35 

“to learn about things that cannot be observed directly by other 
means (dapat mempelajari hal-hal yang tampaknya memang tidak 
dapat dilacak dengan menggunakan cara atau metode lain). Di sini 
orang-orang yang diwawancarai dapat berfungsi sebagai pengamat 
yang melaporkan kepada peneliti.” (Pawito, 2007: 134)  

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Susanto, 2006: 136) 

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, 

waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data 

yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan kadang salah 

cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.  

5. Populasi dan Sampel 

Sugiyono dalam Susanto menyatakan bahwa populasi secara singkat 

dapat didefinisikan sebagai subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik simpulan.  

“Populasi bukan sekadar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, 
tetapi meliputi seluruh karateristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh 
subyek yang diteliti.” (2006: 113)  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajemen dan pegawai 

kedai-kedai kopi di Kota Solo. Setelah populasi ditentukan, kemudian 

ditetapkan bagian yang akan diteliti yang disebut sampel. Sampel dapat 

diartikan sebagai  

“bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam 
suatu penelitian.” (Susanto, 2006: 114)  
Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

metode Snowball sampling.  
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“Snowball sampling ialah penarikan sampel bertahap yang makin lama 
jumlah respondennya semakin besar.” (Slamet, 2006: 63) 
 Penarikan sampel dengan snowball dapat diibaratkan sebuah bola salju 

yang menggelinding ke bawah, semula adalah kecil kemudian berkembang 

menjadi semakin besar. Pemilihan metode snowball sampling ini karena 

tidak diketahui secara pasti berapa banyak kedai kopi yang sudah berdiri di 

Kota Solo ini. Sehingga dengan metode snowball sampling ini, penelitian 

akan berjalan dari satu kedai kopi ke kedai kopi berikutnya hingga 

ditemukan adanya kecenderungan atau kesamaan metode dalam melakukan 

kegiatan promosi. Dari metode ini kemudian akan ditemukan 

kecenderungan atau kesamaan kegiatan promosi yang banyak diterapkan 

untuk usaha kedai kopi di Kota Solo.   

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil yaitu manajer, pegawai dan 

beberapa konsumen yang berhubungan langsung dengan aktivitas promosi 

di kedai-kedai kopi tersebut. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen 

pokok, yaitu: 

a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 
dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Proses ini 
berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai dari bahan 
reduction yang sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan. 
Data reduction adalah bagian dari analisis, suatu bentuk analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 
tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan akhir dapat dilakukan.  

b. Sajian data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan riset untuk dilakukan.dengan melihat suatu penyajian data, 
peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk 
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mengejakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 
pengertian tersebut. Display meliputi berbagai jenis matriks, gambar 
atau skema, jaringan kerja keterkaitan kegiatan, dan tabel. 
Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya 
mudah dilihat dan dimengerti. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti 
apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan 
peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, dan proposisi-
proposisi. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses 
pengumpulan data berakhir.(Sutopo, 2002: 91-93)  
 
Dalam penelitian kualitatif proses analisis tidak dilakukan setelah data 

terkumpul seluruhnya, tetapi dilakukan pada waktu bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. Hal ini karena analisis ini dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang 

tercakup dalam permasalahan yang akan diteliti. Setelah data terkumpul, 

dilakukan reduksi data. Data ini sebagai bahan deskripsi keadaan, 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis interaktif (interactive models of analysis). Penelitian ini bergerak 

di antara tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan verifikasi, di mana aktivitas ketiga komponen tersebut siklus 

dalam struktur kerja interaktif.  
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Adapun skema analisa data interaktifnya sebagai berikut:  

Gambar I.2  
Analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman  

 

(Pawito, 2007: 105) 

Dengan memperhatikan skema di atas, maka prosesnya dapat dilihat 

pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan 

sajian data. Artinya, data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari 

bagian deskripsi dan refleksinya adalah data yang telah digali dan dicatat. 

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan 

usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal 

yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya.  

7. Validitas Data 

Validitas (validity) data dalam penelitian komunikasi kualitatif lebih 

menunjuk pada tingkat sejauh mana data yang diperoleh telah secara akurat 

mewakili realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 2007: 97). Validitas data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik trianggulasi data.  

Teknik trianggulasi data menurut istilah Patton ini juga sering disebut 

sebagai teknik trianggulasi sumber.  

Pengumpulan Data 

Penyajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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“Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam pengumpulan data, ia 
wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data 
yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali 
dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang 
diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji kebenarannya 
bilamana dibandingkan dengan data sejeins yang yang diperoleh dari 
sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun 
sumber lain yang berbeda jenisnya. (Sutopo, 2002: 79)  
Dalam penelitian ini, teknik trianggulasi data sumber dilakukan dengan 

melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada 

manajemen dan konsumen dari kedai-kedai kopi yang kemudian 

dibandingkan dengan hasil observasi mengenai aktivitas yang dilakukan 

oleh masing-masing kedai kopidan dokumen-dokumen yang berupa 

dokumentasi kegiatan, arsip atau laporan kegiatan dan bentuk-bentuk 

publikasi yang dimuat di media massa.  

Gambar I.3 
Diagram Teknik Triangulasi 

 

Sumber: (Sutopo, 2002:80) 
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