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MOTTO

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah 

kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai  (dari 

suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  

(urusan) yang lain.Dan hanya kepada Tuhanmulah 

hendaknya kamu berharap. 

( Q.S Insyiroh : 6-8 )

 “Barang siapa menolong agama ALLAH, maka tidak 

akan ada kekhawatiran baginya, karena ALLAH pasti 

akan menolongnya”  

( Q.S Muhammad : 7 )

 Ajarkan ilmumu kepada orang yang tidak mengetahui 

dan belajarlah apa yang tidak kamu ketahui dari 

orang yang mengetahui. 

( Imam Ghozali )

 Kehidupan manusia haruslah mempunyai ilmu dan 

ketaqwaan pada ALLAH SWT dan apabila yang dua ini 

tidak ada pada dirinya, maka tidak berarti 

kehidupannya. 

(H.R Imam Syafi’i )

 Setetes keringat kedua orang tuaku adalah langkah 

menuju cita-cita yang aku harapkan

( Pribadi)
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banyak memberi dorongan (Ary-ku)

6. Dosen-dosen ku yang telah banyak 

memberikan ilmunya

7. Teman-teman Manajemen Pemasaran 

yang baik hati

8. Almamaterku
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ABSRTAK

Konsep Pemasaran mengajarkan bahwa suatu perusahaan harus 
meneliti kebutuhan dan keinginan pasar sasaran yang telah ditentukan 
dengan jelas dan memberikan kepuasan sesuai keinginan para khalayak. 
Tujuan utama dalam mendirikan suatu usaha adalah untuk mendapatkan 
laba, maka harus benar-benar dipertimbangkan dalam hal pengorganisasian, 
visi, misi dan tujuan jangka panjang sehingga perusahaan dapat 
mensejahterakan seluruh karyawan yang ada secara khusus dan mampu 
memberikan kepuasan yang maksimal kepada khalayak luar secara umum.

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam mempromosikan 
Agrowisata Sondokoro, promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
seperti promosi penjualan, publisitas, dan word of mouth (gethok tular). 
Promosi yang tepat akan sangat berdampak baik bagi peningkatan jumlah 
pengunjung dan kelangsungan yang lebih baik untuk ke depannya. 
Agrowisata Sondokoro menyajikan banyak produk peninggalan dari KGPAA 
Mangkunegoro IV, yang mempunyai nilai sejarah dan seni (seperti: loko uap 
yang berasal dari Inggris, Jerman dan Belanda) dan wahana-wahana yang 
menyenangkan (seperti: Dunia Kreasi, Flying Fox, Agro Sehat, Kolam 
Renang, Air Cerdas dan Motor Listrik).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media promosi 
yang paling efektif digunakan Agrowisata Sondokoro dan mengevaluasi 
pengaruh promosi terhadap jumlah pengunjung yang datang ke Agrowisata 
Sondokoro.

Promosi merupakan hal yang berperan penting dalam perkembangan 
suatu usaha. Untuk mendukung pelaksanaan promosi perlu dilakukan suatu 
komunikasi untuk memperkenalkan produk dan jasa yang ditawarkan kepada 
masyarakat. Bauran promosi yang digunakan Agrowisata Sondokoro adalah 
periklanan, tenaga penjual, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 
publisitas dan word of mouth. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan 
studi pustaka. Pembahasan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, 
mengolah dan menjelaskan data mengenai strategi yang digunakan.

Dari semua promosi yang dilakukan oleh Agrowisata Sondokoro, cara 
yang paling efektif adalah Word of Mouth (gethok tular) untuk bisa 
mendapatkan “Marketing get Marketing”. Cara ini sangat berpengaruh pada 
perkembangan jumlah pengunjung. Berdasarkan gambar (III.2) jumlah 
pengunjung dari tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan, dimana 
jumlah pengunjung tahun 2007 mencapai angka 200.496 dan pada tahun 
2008 mengalami peningkatan yang cukup pesat, jumlah pengunjung 
mencapai angka 374.392 orang. Dari peningkatan jumlah pengunjung 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi  promosi yang digunakan 
sudah efektif. 
Keyword : Agrowisata, Sondokoro, promosi



COMMUNICATION TOOL TO INCREASING MOUNT OF VISITORS IN 
AGROWISATA SONDOKORO OF KARANGANYAR

ATIQOH RIFKI UTAMI
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ABSTRACT

Marketing concept teaches that a firm has to study their targets of 
need and market desire which clearly determined and give satisfaction 
according to people desired. Main purpose of business is to get profit, so firm 
party have to considered about their organization, vision, mission, and long-
term goal especially in order to secure and prosperous their employees and 
generally give maximal satisfaction for societies. 

Communication is one of ways to promote Agrowisata Sondokoro, it 
can conducted by several ways, such as marketing promotion, publicity, and 
word of mouth (gethok tular). Appropriate promotion has good effect to 
increasing amount of visitor and better continuity to the future. Agrowisata 
Sondokoro provides much inheritance of KGPAA Mangkunegoro IV, which 
have history and art values (such as: stream locomotive from England, 
Germany, and Duct) and pleasant vehicles (such as: Creation World, Flying
Fox, Health Agro, Swimming Pool, Smart Water and Electric Motorcycle).

The purpose of this research is to knowing the most effective of 
promotion medium and evaluating promotion effects to amount of visitor in 
Agrowisata Sondokoro. 

Promotion is important role in a business development. To support 
promotion is need a communication to introduced good and service that offer 
to societies. Mixing promotion that used Agrowisata Sondokoro are 
advertising, seller, marketing promotion, society relationship, publicity and 
word of mouth. Data obtained from interview, observation, and literatur study. 
The descriptive discussions are gained with colleting, analysis and describe 
data about strategy use. 

Throughout of promotion conduct by Agrowisata Sondokoro, most 
effective way is Word of Mouth (gethok tular) to obtain “Marketing get 
marketing”. This matter is very effect to development of visitor number. 
Based on Figure (III.2) amount of visitor in 2007 and 2008 is increased, 
where visitor number in 2007 at 200.496 and in 2008 is rapid increased, 
visitor number at 374.9392 persons. From the increasing of visitor number 
could get conclusion that promotion strategy use has been effective. 

Keyword : Agrowisata, Sondokoro, promotion 



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan usaha sangatlah 

ketat baik dalam bidang bisnis maupun  jasa. Jasa sangat dibutuhkan 

oleh banyak orang, terutama dalam bidang pariwisata. Berpariwisata 

merupakan salah satu cara untuk menghibur suasana hati agar 

mencapai suatu kepuasan dengan mendatangi suatu tempat yang 

dianggap menyenangkan. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

jasa yang lain, perusahaan yang bersangkutan haruslah mempunyai 

konsep pemasaran yang baik dan efektif.

Sekarang ini pemasaran dapat menyentuh setiap kehidupan 

seseorang dengan adanya pemasaran jasa yang menciptakan standar 

kehidupan yang dapat dikembangkan dan dilontarkan kepada seluruh 

lapisan masyarakat. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran (Kotler : 1994).  Pemasaran sangatlah membantu dalam 

menjalankan suatu usaha, baik dalam bisnis maupun jasa. Supaya 

terlaksana dengan baik, perusahaan dapat membuat suatu konsep 

pemasaran yang efektif dan efisien. Konsep Pemasaran adalah kunci 

untuk mencapai tujuan organisasi, terdiri dari pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang 

diharapkan secara lebih efektif dan efisien.
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Konsep Pemasaran mengajarkan bahwa suatu perusahaan 

harus meneliti kebutuhan dan keinginan pasar sasaran yang telah 

ditentukan dengan jelas dan memberikan kepuasan sesuai keinginan 

para khalayak. Tujuan utama dalam mendirikan suatu usaha adalah 

untuk mendapatkan laba, maka harus benar-benar dipertimbangkan 

dalam hal pengorganisasian, visi , misi dan tujuan jangka panjang 

sehingga perusahaan dapat mensejahterakan seluruh karyawan yang 

ada secara khusus dan mampu memberikan kepuasan yang maksimal 

kepada khalayak luar secara umum. 

Di Karanganyar, tepatnya di Desa Ngijo, Tasikmadu, 

Karanganyar telah dibangun sebuah tempat wisata yang diberi nama 

dengan Agrowisata Sondokoro, dimana perusahaan ini berada di 

bawah PG Tasikmadu perusahaan milik BUMN. Untuk 

memperkenalkan Agrowisata Sondokoro ini kepada khalayak luar, 

perusahaan perlu melakukan promosi-promosi untuk dapat bersaing 

dengan tempat wisata lain yang ada di wilayah Karanganyar, maka 

pihak Sondokoro harus mengkomunikasikan dengan baik dengan 

khalayak luar. “Komunikasi adalah Suatu proses pertukaran informasi 

antara individu-individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol-

simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan ( William dalam 

Purwanto : 1997 ).”

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam mempromosikan 

Agrowisata Sondokoro, promosi dapat dilakukan dengan berbagai 

cara,  seperti  promosi penjualan,  publisitas, dan word of mouth (
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gethok tular ). Promosi yang tepat akan sangat berdampak baik bagi 

peningkatan jumlah pengunjung dan kelangsungan yang lebih baik 

untuk ke depannya. Agrowisata Sondokoro menyajikan banyak produk 

peninggalan dari KGPAA Mangkunegoro IV  yang mempunyai nilai 

sejarah dan seni (seperti: loko uap yang beasal dari Inggis, Jerman, 

dan Belanda) dan wahana-wahana yang menyenangkan (Dunia 

Kreasi, Flying Fox, Agro Sehat, Kolam Renag, Air Cerdas dan Motor 

Listrik).

Untuk dapat bersaing dengan tempat wisata lain, Agrowisata 

Sondokoro menggunakan semua bauran promosi yang ada untuk 

dapat menarik minat masyarakat. Bauran promosi yang paling efektif 

digunakan adalah dengan cara word of mouth (gethok tular).  Dengan 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para 

pengunjung, maka pengunjung yang merasakan puas dengan 

pelayanan Agrowisata Sondokoro akan menceritakan pengalamannya 

kepada orang lain dengan senang hati. Semakin banyak orang yang 

mendengar keunggulan yang diberikan oleh Agrowisata Sondokoro 

maka peningkatan jumlah pengunjung akan terlihat dari waktu ke 

waktu terutama pada saat liburan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

menjadikan permasalahan ini sebagai bahan penelitian untuk 

penulisan Tugas Akhir dengan judul :

“EFEKTIVITAS  WORD OF MOUTH (GETHOK TULAR) SEBAGAI  
SARANA KOMUNIKASI  DALAM  MENINGKATKAN  JUMLAH  
PENGUNJUNG AGROWISATA  SONDOKORO  KARANGANYAR “
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut :

1. Apakah media promosi yang paling efektif digunakan untuk

meningkatkan jumlah pengunjung Agrowisata Sondokoro?

2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap jumlah pengunjung 

Agrowisata Sondokoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui media promosi yang paling efektif digunakan agar 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung Agrowisata Sondokoro.

2. Untuk mengevaluasi pengaruh promosi terhadap jumlah pengunjung 

Agrowisata Sondokoro.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pihak Lain

Dijadikan sebagai khasanah ilmu yang diharapkan bisa bermanfaat 

khususnya bagi para pembaca dan sebagai pedoman untuk 

kegiatan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
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b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperluas 

wawasan bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh.

c. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan dalam hal promosi dan menjadi 

sumbangan informasi yang berharga bagi Agrowisata Sondokoro 

untuk mengembangkan promosinya supaya jumlah pengunjung 

bisa mengalami peningkatan.

E.  Metode Penelitian

1.  Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Agrowisata Sondokoro yang 

beralamatkan di Desa Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar.

2.  Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif

Merupakan suatu data yang berupa data non-numerik (tidak 

berupa angka). Seperti, data sejarah perusahaan dan struktur 

organisasi perusahaan.
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b. Sumber Data

1) Data Primer

Data diperoleh langsung dari sumber data yaitu Agrowisata 

Sondokoro. Data diperoleh melalui proses magang kerja 

yang dilakukan penulis secara langsung selama 1 bulan.  

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku dan dokumen yang ada di 

perpustakaan Agrowisata Sondokoro. Data yang diperoleh 

seperti, latar belakang berdirinya Agrowisata Sondokoro, 

struktur oganisasi, data karyawan dan jumlah pengunjung. 

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

 Dengan melalui wawancara secara face to face langsung 

kepada pihak Agrowisata Sondokoro seperti, Bapak 

Megantoro, Bapak Sinung, Bapak Suroto, Joko Suwarto dan 

karyawan lain di Sondokoro dalam hal mempromosikan 

Agrowisata Sondokoro untuk menarik minat pengunjung.

b. Observasi

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek penelitian yaitu pada Agrowisata Sondokoro. Dengan 

melihat keadaan tiap wahana dan jumlah pengunjung yang 

datang. 
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c. Studi Pustaka

 Penulis mencari data-data pelengkap yang berkaitan dengan 

penelitian dari buku-buku referensi yang ada di perpustakaan 

Agrowisata Sondokoro dan perpustakaan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

F.  Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan dalam penelitian ini menggunakan 

pembahasan Deskriptif yaitu teknik dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, dan menjelaskan data mengenai strategi yang digunakan. 

Semua ini dilakukan untuk mengetahui media promosi yang paling 

efektif dan juga pengaruh media tersebut dalam meningkatkan jumlah 

pengunjung di Agrowisata Sondokoro.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran

Proses pemasaran dimulai jauh sebelum barang-barang 

diproduksi, tidak dimulai saat produksi selesai, juga tidak berakhir 

dengan penjualan. Semua keputusan yang diambil di bidang 

pemasaran harus ditujukan untuk menentukan produk dan 

pasarnya, harganya dan promosinya.

“Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial (Stanton dalam Swastha : 1990).”

Pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha untuk 

menciptakan hubungan pertukaran. Tetapi, pemasaran bukanlah 

merupakan suatu cara yang sederhana sekedar untuk 

menghasilkan penjualan saja. Pertukaran hanyalah merupakan 

suatu tahap dalam proses pemasaran.

“Konsep Pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen  merupakan 

syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan 

(Swastha :1990).”

8
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Tiga faktor penting yang dipakai sebagai dasar dalam 

konsep pemasaran adalah :

a. Orientasi Konsumen

Perusahaan yang ingin mempraktekkan orientasi konsumen 

ini harus: (Ford dalam Swastha : 1990) 

1) Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan 

dilayani dan dipenuhi.  

2) Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam 

penjualannya.

3) Menentukan produk dan program pemasarannya.

4) Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, 

menilai, menafsirkan keinginan serta tingkah laku mereka.

5) Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik

b. Koordinasi dan Integrasi Dalam Perusahaan

Untuk memberikan kepuasan konsumen secara optimal, 

semua elemen-elemen pemasaan yang ada harus 

dikoordinasikan dan diintegrasikan. Semua bagian yang ada 

dalam perusahaan harus menyadari bahwa tindakan mereka 

sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan dan mempertahankan langganan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam 

perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang 

terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga 

tujuan perusahaan dapat direalisir. 



10

c. Mendapatkan Laba melalui Pemuasan Konsumen

Tujuan menggunakan konsep pemasaran ini adalah untuk 

memperbaiki hubungan konsumen karena hubungan 

konsumen yang lebih baik sangat menguntungkan bagi 

perusahan dan dapat meningkatkan laba. Salah satu tujuan 

dari perusahaan adalah mengoptimalkan laba. Laba itu 

sendiri merupakan pencerminan dari usaha-usaha 

perusahaan yang berhasil memberikan kepuasan kepada 

konsumen.

B. Pengertian Pariwisata

“Perjalanan pariwisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat 

tinggal sementara seseoang di luar tempat tinggalnya karena suatu 

alasan dan bukan untuk menghasilkan upah (Suwantoro : 1997).”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 

dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin 

mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang 

berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, keagamaan dan 

keperluan usaha lainnya.

Produk wisata bukanlah suatu produk yang nyata. Produk ini 

merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-

segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial, psikologis dan 

alam, walaupun produk wisata itu sendiri sebagian besar dipengaruhi 
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oleh tingkah laku ekonomi. Jadi produk wisata merupakan rangkaian 

dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan 

berbagai perusahaan(segi ekonomis), jasa masyarakat(segi sosial atau 

psikologis), dan jasa alam.

1. Jasa yang disediakan perusahaan antara lain: jasa angkutan, 

penginapan, pelayanan, pelayanan makan minum, jasa tour, dan 

sebagainya.

2. Jasa yang disediakan masyarakat dan pemerintah antara lain: 

berbagai sarana kepentingan umum, kemudahan, 

keramahtamahan, adat istiadat, seni budaya, dan sebagainya.

3. Jasa yang disediakan alam antara lain: pemandangan alam, 

pegunungan, pantai, gua alam, taman laut, dan sebagainya.

“Pada hakikatnya produk wisata adalah keseluruhan pelayanan 

yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia 

meninggalkan tempat  tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata 

yang telah dipilihnya dan kembali ke rumah dimana ia berangkat 

semula (Suwantoro : 1997).”

Menurut (Suwantoro : 1997) cirri-ciri produk wisata adalah:

1. Hasil atau produk wisata tidak dapat dipindahkan. Karena itu dalam 

penjualannya tidak mungkin produk itu dibawa kepada konsumen. 

Sebaiknya, konsumen (wisatawan) yang harus dibawa ke tempat 

produk itu dihasilkan.
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2. Produksi dan konsumsi terjadi pada tempat dan saat yang sama. 

Tanpa adanya konsumen yang membeli produk atau jasa maka 

tidak akan terjadi produksi.

3. Produk wisata tidak menggunakan standar ukuran fisik tetapi 

menggunakan standar pelayanan yang didasarkan atas suatu 

kriteria tertentu.

4. Konsumen dapat mencicipi atau mencoba contoh produk itu 

sebelumnya, bahkan tidak dapat mengetahui atau menguji produk 

itu sebelumnya.

5. Hasil atau produk wisata itu banyak tergantung pada tenaga 

manusia dan hanya sedikit yang mempergunakan mesin.

6. Produk wisata merupakan usaha mengandung resiko besar.

“Pemasaran wisata adalah penyesuaian yang sistematis dan 

terkoordinasi mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata 

maupun kebijakan dalam sektor pariwisata pada tingkat pemerintah, 

lokal, regional, nasional dan internasional, guna mencapai suatu titik 

kepuasan optimal bagi kebutuhan. Kebutuhan kelompok pelanggan 

tertentu yang telah diterapkan sebelumnya sekaligus untuk mencapai 

tingkat keuntungan yang memadai”

Pemasaran pariwisata itu meliputi sejumlah kegiatan yang 

maksudnya untuk mempengaruhi, menghimbau dan merayu 

wisatawan potensial sebagai konsumen, agar mengambil suatu 

keputusan yang mengadakan perjalanan wisata. Disamping itu 

kegiatan pemasaran juga menyediakan kemudahan-kemudahan agar 
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calon wisatawan dapat melaksanakan keputusannya yaitu 

mengadakan perjalanan.    

C. Pengertian Jasa

“Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yag ditawarkan oleh 

suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta 

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Lupiyadi : 2001).”

Biasanya produk-produk yang dipasarkan menyajikan beberapa 

jasa pelayanan. Komponen pelayanan ini bisa merupakan sebagian 

kecil atau sebagian besar dari keseluruhan yang ditawarkan. Pada 

kenyataannya, tawaran tersebut dapat berkisar dari semata-mata 

barang sampai ke semata-mata jasa. Berikut ini diuraikan empat 

kelompok penawaran:

1. Barang yang sepenuhnya berwujud

Dalam hal ini tawaran terutama terdiri dari suatu barang 

berwujud, seperti: sabun, pasta gigi, atau garam.

2. Barang berwujud dengan jasa pelayanan

Pada kelompok ini, tawaran terdiri dari barang berwujud 

yang diikuti oleh satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya 

tarik konsumen seperti: penjual mobil menjual mobilnya dengan 

jaminan, petunjuk pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

3. Jasa pelayanan pokok yang disertai barang dan jasa tambahan

Dalam hal ini tawaran berupa jasa pelayanan utama yang 

disertai dengan beberapa jasa tambahan dan barang pendukung, 

seperti: penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan.
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4. Hanya jasa saja

Tawaran ini pada pokoknya berupa jasa, seperti: 

psychotherapy dan pijat.

Dalam menyusun program pemasaran, perlu memperhatikan 

empat karakteristik yang dimiliki oleh suatu jasa. ( Lupiyadi : 2001)

1. Tidak berwujud

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud. Tidak seperti produk 

fisik, jasa tidak bisa dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium 

sebelum anda membelinya.

2. Tidak dapat dipisahkan

Maksud dari jasa tidak terpisahkan adalah jasa biasanya 

dijual terlebih dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan.

3. Berubah-ubah

Bidang jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, 

karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, 

kapan dan dimana disajikan.

4. Daya tahan

Jasa tidak dapat disimpan maksudnya jasa merupakan 

komoditi yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

Menurut Tjiptono (1997) Jasa dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan besar secara umum. Golongan tersebut yaitu:
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1. Jasa Industri

Jasa industri ini disediakan untuk organisasi dalam lingkup 

yang luas, termasuk pengolahan, pertambangan, petanian, 

organisasi non-laba, dan pemerintah.

2. Jasa Konsumen

Jasa ini banyak digunakan secara luas dalam masyarakat. 

Seperti halnya dengan barang, jasa konsumsi ini dapat dibagi 

kedalam tiga golongan, yaitu:

a. Jasa Convenien

Jasa convenien adalah jasa konsumsi yang 

pembeliannya sering dan masyarakat membelinya dengan 

melakukan usaha yang minimal.

Convenien dapat diartikan sebagai “dekatnya dengan 

rumah pembeli, mudah dicapainya oleh alat-alat transportasi, 

atau dekatnya dengan tempat pembeli bekerja”. Bisa dikatakan 

jasa convenien ini merupakan kebuthan masyarakat sehari-hari, 

sepeti: jasa reparasi, potong rambut, salon kecantikan, dan 

sebagainya.

b. Jasa Shopping

Jasa shopping adalah jasa konsumsi yang dipilih atau 

dibeli oleh masyarakat sesudah mengadakan perbandingan 

kualitas, harga, dan reputasi. Contoh jasa shopping antara lain: 

bengkel reparasi mobil, perusahaan asuransi, berbagai macam 

jasa persewaan mobil, rumah, dan sebagainya.
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c. Jasa Special

Jasa special adalah jasa konsumsi yang mengharuskan 

pembeli melakukan usaha pembelian khusus dengan cara 

tertentu atau dengan pembayaran yang lebih besar. Contoh 

jasa special antara lain: jasa dokter spesialis, advokad, dan 

sebagainya. 

D. Pengetian Komunikasi

“Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-

individu melalui suatu sistem biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-

sinyal, maupun perilaku atau tindakan (Himstreet dan Murlin dalam  

Purwanto : 1997).”

Sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai persamaan 

dengan bagaimana seseorang mengapresiasikan perasaan, ada hal-

hal yang berlawanan, dan hal-hal yang sejalan, serta meliputi proses 

menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan informasi.

Proses komunikasi dapat dibagi dalam lima tahap, yaitu: (Bovee dan

Thil dalam Purwanto, 2006).

1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan

2. Ide diubah menjadi suatu pesan

3. Pemindahan pesan

4. Penerima menerima pesan

5. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada 

pengirim.
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Dalam melakukan komunikasi adakalanya hasil yang dicapai 

tidak sesuai dengan yang apa yang diharapkan. Dengan kata lain, 

komunikasi yang terjadi tidak efektif, sehingga tidak mencapai sasaran 

dengan baik. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif  

diperlukan bebeapa persyaratan, antara lain: persepsi, ketepatan, 

kredibilitas, pengendalian, dan kecocokan atau keserasian (Purwanto : 

2006).

1. Persepsi

Komunikasi harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan 

yang akan disampaikanya dapat diterima oleh penerima pesan. Bila 

prediksinya tepat, audience akan membaca atau menerima 

tanggapannya dengan benar. Audience sebagai penerima pesan, 

lalu akan mengantisipasi reaksi pengirim pesan untuk menyusun 

pesan yang diterima bagi diri mereka, dengan tetap melakukan 

penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

komunikasi tersebut. 

2. Ketepatan

Audience mempunyai sesuatu kerangka pikir. Agar 

komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, pengirim pesan 

perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan 

kerangka pikir audience. Apabila hal tersebut diabaikan yang akan 

muncul adalah miscommunication.
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3. Kredibilitas

Dalam berkomunikasi, pengirim pesan perlu memiliki suatu 

keyakinan bahwa audience-audiencenya adalah seorang yang 

dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, pengirim pesan harus 

mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang 

ingin mereka sampaikan.

4. Pengendalian

Dalam berkomunikasi, audience akan memberikan suatu 

reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi 

mereka dapat membuat pengirim pesan tertawa, menangis, 

bertindak, mengubah pikiran, atau bersikap lemah lembut. Hal ini 

ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audience

tehadap apa yang disampaikan oleh pengirim pesan.

5. Kecocokan atau keserasian

Pengirim pesan yang baik selalu dapat menjaga hubungan 

persahabatan yang menyenangkan dengan audience sehingga 

komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. 

Seorang pengirim pesan yang baik juga akan menghormati dan 

berhasil memberi kesan yang baik kepada audiencenya.

Komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang 

dihadapi dalam komunikasi dengan memperhatikan tiga hal, 

sebagai berikut:
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a. Membuat suatu pesan secara lebih hati-hati

Memperhatikan maksud dan tujuan komunikasi dan 

audience yang dituju. Katakan apa yang dikehendaki oleh 

audience, gunakan bahasa yang jelas, sederhana, mudah 

dipahami, tidak bertele-tele, jelaskan poin-poin yang penting, 

dan jangan lupa tekankan dan telaah poin-poin yang penting.

b. Meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi

Melalui pemilihan saluran komunikasi yang hati-hati, 

pengirim pesan dapat membuat audiencenya lebih mudah 

memusatkan perhatian pada pesan yang disampaikan. 

Penyampaian pesan dengan cara lisan akan efektif bila lokasi 

atau tempat penyampaian pesan memiliki kondisi yang nyaman 

dan tenang. Komunikator harus berupaya agar penyampaian 

pesan mencapai sasaran yang dikehendaki tanpa adanya 

gangguan yang berarti.

c. Mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si 

penerima pesan

Agar pemberian umpan balik dapat memberikan suatu 

manfaat yang berarti, cara dan waktu penyampaiannya harus 

direncanakan dengan baik. Kalau pengirim pesan menghendaki 

umpan balik yang cepat, dapat dipilih sarana komunikasi yang 

cepat, misalnya melalui tatap muka atau melalui telepon. Tetapi 

bila umpan balik yang cepat tidak terlalu dipentingkan, sarana 

tulisan dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyampaikan 

pesan. 
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E. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Marketing Mix merupakan tool atau alat bagi marketer yang 

terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 

positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Marketing Mix  

pada produk barang yang kita kenal selama ini bebeda untuk 

Marketing Mix untuk produk jasa. Hal ini terkait dengan pebedaan 

karakteristik jasa dan barang. Marketing Mix produk barang mencakup 

4P: product, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk jasa 

keempat hal tersebut masih dirasa kurang mencukupi. Para ahli 

pemasaran menambahkan tiga unsur lagi: people, process, dan 

customer service. Ketiga hal ini terkait dengan sifat jasa dimana 

produksi hingga konsumsi merupakan suatu rangkaian yang tidak 

dapat dipisahkan dan mengikutsertakan konsumen dan pemberi jasa 

secara langsung, dengan kata kata lain terjadi interaksi langsung 

antara keduanya. Sebagai suatu bauran, elemen-elemen tersebut 

saling mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak 

tepat pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran 

secara keseluruhan.

Menurut  Kotler (1993) Elemen Marketing Mix Jasa :

1. Product

Produk adalah  keseluruhan konsep obyek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Yang perlu 

diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli 
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fisik dari produk itu saja tetapi membeli benefit dan value dari 

produk tersebut yang disebut “the offer”

2. Pricing

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian 

value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. Pricing juga berhubungan 

dengan pendapatan dan turut mempengaruhi supply. Akan tetapi, 

yang paling penting adalah keputusan dalam pricing harus 

konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan.

Dalam memutuskan strategi dalam pricing harus 

diperhatikan tujuan dari pricing. Dimana tujuan pricing tersebut 

antara lain:

a. Survial

b. Profit maximization

c. Sales maximization

d. ROI

Sedangkan faktor-faktor yang mempengruhi pricing adalah:

a. Positioning jasa

b. Sarana perusahaan

c. Tingkat persaingan

d. Life cycle jasa

e. Elastisitas permintaan

f. Struktur biaya
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g. Shared resources

h. Prevailing economic condition

i. Service capacity

3. Place

Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan 

dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan 

dimana lokasi yang strategis.

4. Promotion

Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan 

bauran promosi. Bauran promosi terdiri dari:

a.Advertising

b.Personal selling

c.Sales promotion

d.Public relation

e.Publikasi

f. Word of mouth

Marketer dapat memilih sarana yang dianggap sesuai untuk 

mempromosikan jasa mereka. Ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam promosi, yaitu:

a. Identifikasi terlebih dahulu target audiencenya, hal ini 

berhubungan dengan segmentasi pasar.

b. Tentukan tujuan promosi, apakah untuk menginformasikan, 

mempengaruhi, atau untuk mengingatkan.
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c. Pengembangan pesan yang disampaikan, hal ini berhubungan 

dengan isi pesan, struktur pesan, gaya pesan, dan sumber 

pesan.

5. People

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people

yang berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi 

kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam people ini berarti 

sehubungan dengan seleksi, tranning, motivasi, dan manajemen 

sumber daya manusia.

Ada empat kriteria peranan atau pengaruh dari aspek people

yang mempengaruhi konsumen, yaitu  (Kotler : 1993)

a. Contractors

People disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli.

b. Modifier

Mereka tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi 

cukup sering berhubungan dengan konsumen, misalnya: 

resepsionis.

c. Influencers

Mereka ini mempengaruhi konsumen dalam keputusan untuk 

membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan 

konsumen.
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d. Isolateds

People di sini tidak secara langsung ikut serta dalam Marketing 

Mix dan juga tidak sering bertemu dengan konsumen.

6. Process

Proses merupakan gabungan semua aktiviitas, umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan 

hal-hal rutin  dimana jasa dihasilkan, disampaikan kepada 

konsumen.

7. Customer Servis

Customer service pada pemasaran jasa lebih dilihat sebagai 

outcome dari kegiatan distribusi dan logistik, dimana pelayanan 

diberikan kepada konsumen untuk mencari kepuasan. Customer 

service meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan 

tempat termasuk pelayanan pra-transaksi, saat transaksi dan pasca

transaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan turut mempengaruhi 

kegiatan transaksi dan setelah transaksi, oleh karena itu kegiatan 

pendahuluannya harus sebaik mungkin sehingga konsumen 

memberikan tanggapan yang positif dan menunjukkan loyalitas 

yang tinggi.

Menurut (Lovelock dalam Kotler : 1993) Customer service 

strategy mencakup, sebagai berikut:

a. Identifikasi misi jasa

b. Penentuan sasaran dari customer service

c. Perumusan strategi customer service
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d. Implementasi

Dari semua elemen-elemen Marketing Mix di atas, maka 

yang harus lebih diperhatikan dalam pengembanganya adalah:

a. Konsistensi, hubungan dengan keserasian secara logis 

penggunaannya antara elemen satu dengan elemen lainnya 

dalam Marketing Mix.

b. Integrasi, hubungan yang harmonis antara elemen-elemen 

tersebut.

c. Leverage, hal ini berhubungan dengan pengoptimalan kinerja 

setiap elemen secara lebih profesional sehingga lebih 

mendukung Marketing Mix untuk mendapatkan daya saing. 

F. Pengertian Promosi 

“Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kapada tindakan 

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. (Swastha dan 

Irawan: 1990)

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam Marketing Mix

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 

produk atau jasanya. Kadang-kadang istilah promosi ini digunakan 

secara sinonim dengan istilah penjualan meskipun yang dimaksud 

adalah promosi. Sebenarnya istilah penjualan itu hanya meliputi 

kegiatan pemindahan barang atau jasa penggunaan penjual saja dan 

tidak terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan 
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untuk mendorong permintaan. Jadi penjualan hanya merupakan 

bagian dari kegiatan promosi. 

G. Bauran Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungssi 

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat 

promosi. (Kotler : 1993)

Bauran Promosi

Menurut Stanton dalam Swastha (1996) promotional mix adalah:

“Kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, 

personal selling, dan alat promosi lain, yang kesemuanya 

direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan”

Penentuan Promotional Mix

Manajemen tidak dapat terlepas dari berbagai macam faktor yang 

mempengaruhinya dalam menentukan kombinasi yang terbaik dari 

variabel-variabel promotional mix. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Dana yang digunakan untuk promosi

Jumlah dana / uang yang tersedia merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi promotional mix. Perusahaan yang memiliki 
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dana lebih besar, kegiatan promosinya akan lebih efektif 

dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mempunyai sumber 

dana terbatas. Dari beberapa variabel promotional mix yang ada, 

pada umumnya personal selling merupakan kegiatan yang 

memerlukan dana paling besar dalam penggunaannya 

dibandingkan dengan yang lain. Bagi perusahaan yang kurang kuat 

kondisi keuangannya akan lebih baik mengadakan periklanan pada 

majalah atau surat kabar daripada menggunakan personal selling. 

Hal ini disebabkan karena penggunaan media advertensi dapat 

mencapai jumlah calon pembeli lebih banyak disamping daerah 

operasinya yang lebih luas.

b. Sifat pasar

Beberapa macam sifat pasar yang mempengaruhi promotional mix

ini, meliputi:

1) Luas pasar secara geografis

Perusahaan yang hanya mempunyai pasar lokal sering 

mengadakan kegiatan promosi yang berbeda dengan 

perusahaan yang memiliki pasar nasional atau internasional. 

Bagi perusahaan yang mempunyai pasar lokal mungkin sudah 

cukup menggunakan personal selling saja, tetapi bagi 

perusahaan yang mempunyai pasar nasional paling tidak harus 

menggunakan periklanan.
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2) Konsentrasi pasar

Konsentrasi pasar ini dapat mempengaruhi strategi promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap: jumlah calon 

pembeli, jumlah pembeli potensial yang macamnya berbeda-

beda, dan konsentrasi secara nasional. Perusahaan yang hanya 

memusatkan penjualannya pada satu kelompok pembeli saja, 

maka penggunaan alat promosinya akan berbeda dengan 

perusahaan yang menjual pada semua kelompok pembeli.

3) Macam pembeli

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga 

dipengaruhi oleh obyek atau sasaran dalam kampanye 

penjualannya, apakah pembeli industri, konsumen rumah 

tangga, atau perantara pedagang.

c. Jenis produk

Strategi promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan juga 

dipengaruhi oleh jenis produknya, apakah barang konsumsi atau 

barang industri. Dalam mempromosikan barang konsumsi juga 

macam-macam, apakah barang konvenien, shopping, atau barang 

special. Pada barang industri pun juga demikian, cara 

mempromosikan instalasi akan berbeda dengan operating supplies. 

Untuk barang konvenien biasanya perusahaan menggunakan 

periklanan. Hal ini disebabkan karena barang-barang konvenien

didistribusikan secara luas, tidak begitu memerlukan demonstrasi 

atau penerangan. Sedangkan strategi promosi untuk barang 
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industri seperti instalasi atau barang industri yang berharga cukup 

tinggi biasanya menggunakan personal selling.

d. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang

Strategi yang akan diambil untuk mempromosikan barang 

dipengaruhi oleh tahap-tahap siklus kehidupan barang tersebut. 

Pada tahap perkenalan, penjual harus mendorong untuk 

meningkatkan primary demand (permintaan untuk satu macam 

produk) lebih dulu, dan bukannya selective demand (permintaan 

untuk produk dengan merk tertentu). Jadi, perusahaan harus 

menjual kepada pembeli dengan mempromosikan produk tersebut 

secara umum sebelum mempromosikan suatu merk tertentu. 

Daripada periklanan, biasanya perusahaan lebih menekankan 

usaha personal selling pada saat mempromosikan produk baru 

atau pada saat memasuki daerah pemasaran yang baru.

Berbeda dengan tahap perkenalan, pada tahap pertumbuhan, 

kedewasaan, dan kejenuhan, perusahaan lebih menitikberatkan 

pada periklanan. Sedangkan pada tahap terakhir, perusahaan 

harus sudah membuat produk baru atau produk yang lebih baik. Ini 

disebabkan karena produk yang lama penjualannya sudah tidak 

menentu dan tingkat labanya semakin menurun, bahkan usaha-

usaha promosinya sudah tidak menguntungkan lagi. 

Perangkat promosi yang kita kenal mencakup aktivitas 

periklanan, personal selling, promosi penjualan, public relation, 
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direct marketing, publisitas, dan informasi dari mulut ke mulut (word 

of mouth),

a. Advertising (Periklanan)

Merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal 

yang digunakan oleh perusahaan baik barang atau jasa. Peranan 

periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun 

kesadaran (awarenes) terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, 

untuk membujuk calon konsumen untuk membeli atau 

menggunakan jasa tesebut, dan untuk membedakan diri 

perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung 

positioning jasa.

Terdapat tiga tujuan periklanan, diantaranya adalah:

1) Iklan yang bersifat memberikan informasi

Adalah iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk 

jasa dalam tahap rintisan (perkenalan) guna menciptakan 

permintaan atas produk tersebut.  

2) Iklan membujuk

Adalah iklan menjadi penting dalam situasi persaingan, dimana 

sasaran perusahaan adalah menciptakan permintaan yang 

selektif akan merek tertentu.

3) Iklan pengingat

Adalah iklan ini akan sangat penting dalam tahap kedewasaan 

(maturity) suatu produk untuk menjaga agar konsumen selalu 

ingat akan produk tersebut.



31

4) Iklan pemantapan

Adalah berusaha meyakinkan para pembeli bahwa mereka telah 

mengambil pilihan yang tepat.

Dalam mengadakan periklanan, manajemen dihadapkan pada 

masalah pemilihan media yang akan dipakai. Masalah ini sangat 

penting karena tidak semua media yang ada selalu cocok 

digunakan. Namun ada juga media yang sesuai untuk dipakai 

mengiklankan hampir semua jenis barang, yaitu surat kabar. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media 

yang akan digunakan untuk periklanan adalah: (Swastha : 1996) 

1) Tujuan periklanan

Perusahaan mengutamakan kecepatan sampainya berita 

kepada masyarakat atau pasar (dalam waktu yang relative

pendek).

2) Sirkulasi media

Sirkulasi media yang akan dipakai harus sesuai atau seluas 

pola distribusi produknya, baik distribusi secara geografis 

maupun distribusi pada segmen pasar yang dituju.

3) Keperluan berita

Berita yang akan disampaikan dirangkai dengan gambar, tidak 

hanya tulisan saja.

4) Waktu dan lokasi dimana keputusan membeli dibuat

Faktor waktu dan tempat dimana keputusan membeli dibuat 

juga memberikan pengaruh dalam pemilihan media yang akan 

digunakan.
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5) Biaya advertensi

Pertimbangan biaya ini dihubungkan dengan jumlah dana yang 

tersedia dan sirkulasi media yang akan digunakan. Makin luas 

sirkulasi media tersebut, semakin tinggi pula biaya pemasangan 

iklannya.

6) Kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan oleh media

Manajemen lebih condong untuk memilih media yang bersedia 

mengadakan kerjasama yang baik dan bersedia memberikan 

bantuan promosi yang lebih besar.

7) Karakteristik media

Untuk mengambil keputusan tentang media yang akan dipilih, 

perlu dipertimbangkan karakteristiknya.

8) Kebaikan dan keburukan media

a) Surat kabar

Kebaikan

(1) Fleksibel

(2) Tepat waktu

(3) Menjangkau pasar lokal

(4) Kemugkinan diterima sangat dipercaya

Keburukan

(1) Sebentar, mudah diabaikan

(2) Reproduksi jelek

(3) Pembaca terbatas
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b) Majalah

Kebaikan

(1) Geografis dan demografis sangat selektif

(2) Terpecaya dan prestise

(3) Reproduksi baik

(4) Tahan lama

(5) Pembaca cukup banyak

Keburukan

(1) Iklan terbuang jika sirkulasi terbuang

(2) Tidak bisa memilih letak ruang

(3) Biaya relative tinngi

c) Televisi

Kebaikan

(1) Pandangan lengkap dengan suara dan gerakan

(2) Menarik indera

(3) Menarik minat

(4) Jangkauan luas

Keburukan

(1) Biaya mahal

(2) Banyak gangguan

(3) Penonjolan terlalu cepat

(4) Penonjolan kurang selektif
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d) Radio

Kebaikan

(1) Digunakan banyak orang

(2) Geografis dan demografis sangat selektif

(3) Biaya murah

Keburukan

(1) Hanya audio

(2) Kurang dipehatikan

(3) Kurang standar

(4) Terlalu cepat

b. Personal Selling

Tujuan seluruh usaha pemasaran pada umumnya adalah 

meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan 

menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam 

jangka panjang.

“Personal selling (Nickels dalam Swastha, 1996)” adalah 

interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk 

menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak 

lain.”

Fungsi-fungsi tenaga penjualan adalah

1) Mengadakan analisa pasar

2) Menentukan calon konsumen

3) Mengadakan komunikasi
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4) Memberikan pelayanan

5) Memajukan langganan

6) Mempetahankan langganan

7) Mendefinisikan masalah

8) Mengatasi masalah

9) Mengatur waktu

10) Mengalokasikan sumber-sumber

11) Meningkatkan kemampuan diri

c. Promosi Penjualan

Secara luas fungsi promosi penjualan adalah 

menghubungkan antara periklanan, personal selling, dan alat 

promosi yang lain, juga melengkapi dan mengkoordinir beberapa 

bidang tersebut.

“Promosi penjualan (Nickels dalam Swastha, 1996) adalah 

kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan 

dan publisitas, yang mendorong efektifitas pembelian konsumen 

dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, 

pameran, demonstrasi dan sebagainya.”

Tujuan promosi penjualan adalah:

1) Tujuan promosi penjualan intern 

2) Tujuan promosi penjualan perantara

3) Tujuan promosi penjualan konsumen
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d. Public Relation

“Swastha (1996) mendefinisikan hubungan masyarakat 

sebagai fungsi manajemen yang memberikan penilaian tentang 

sikap masyarakat, identitas kebijaksanaan dan prosedur dari 

individu atau organisasi dengan keinginan masyarakat, dan 

melakukan program tindakan untuk mendapatkan pengertian serta 

pengakuan masyarakat.”

Hubungan masyarakat sangat peduli terhadap beberapa 

tugas pemasaran, yaitu: (Kotler, 1993)

1) Membangun image (citra)

2) Mendukung aktivitas komunikasi lainnya

3) Mengatasi permasalahan dan isu yang ada

4) Memperkuat positioning perusahaan

5) Mempengaruhi public yang spesifik

6) Mengadakan launching untuk produk atau jasa baru

Program hubungan masyarakat antara lain:

1) Publikasi

2) Events

3) Hubungan dengan investor

4) Exhibitions / pameran

5) Mensponsori beberapa acara

e. Publisitas

“Publisitas adalah sejumlah informasi tentang seseorang, 

barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat 
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melalui media tanpa dipungut biaya, atau tanpa pengawasan dari 

sponsor (Swastha:199).”

Kelebihan Publisitas

1) Publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau 

membaca sebuah iklan.

2) Publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah 

surat kabar atau pada posisi lain yang mencolok.

3) Lebih dapat dipercaya.

4) Publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas, 

tanpa dipungut biaya.

Kelemahan Publisitas

Publisitas tidak dapat menggantikan peranan dari alat promosi yang 

lain. 

f. Word of Mouth

Word of mouth (gethok tular) merupakan suatu pernyataan 

yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi kepada para 

pelanggan. Word of mouth biasanya cepat diterima oleh pelanggan 

karena yang menyampaikannya adalah mereka yang dapat 

dipercaya, seperti para ahli, teman, keluarga, dan sebagainya. 

Word of mouth cepat diterima sebagai referensi karena pelanggan 

biasanya sulit mengevaluasi jasa yang belum dibelinya atau belum 

dirasakannya sendiri.

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam 

mempromosikan jasa. Konsumen sangat dekat dengan pengirim 
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jasa, dengan kata lain konsumen tersebut akan berbicara kepada 

pelanggan lain yang berpotensial tentang pengalamannya dalam 

menerima jasa tersebut, sehingga word of mouth ini sangat besar 

pengaruh dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan 

dengan aktivitas komunikasi lainnya.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara konsumen satu 

dengan yang lain, maka akan terjadi “marketing get marketing”

dalan suatu proses word of mouth. Sehingga pemasaran jasa akan 

mengalami suatu peningkatan dalam hal jumlah pengunjung. 

Pelanggan menghendaki informasi dari mulut ke mulut karena 

mereka tidak percaya  kepada iklan dan pesan penjualan.
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H. Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 
Kerangka Pemikiran

Agrowisata Sondokoro merupakan suatu bentuk usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa. Dengan berbagai keistimewaan yang 

ada, pihak Agrowisata Sondokoro ingin memperkenalkan berbagai 

keistimewaan dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat. 

Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan bauran promosi 

yang terdiri dari periklanan, tenaga penjualan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, publikasi dan word of mouth (gethok tular). 

Pemilihan bauran promosi yang tepat dapat membantu kelangsungan 

perusahaan ke arah yang lebih baik, dengan harapan perusahaan 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari waktu ke waktu sehingga 

pendapatan perusahaan juga akan ikut mengalami peningkatan.

Agrowisata Sondokoro

Komunikasi

Strategi Promosi

Bauran Promosi 

- Periklanan
- Tenaga Penjualan,
- Promosi Penjualan
- Hubungan 

Masyarakat, 
- Publikasi,
- Word of 

Mouth(Gethok Tular)Jumlah 
pengunjung
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BAB III

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah berdirinya dan perkembangan perusahaan

Pengembangan aspek bisnis sebuah pabrik Gula Tasikmadu 

yang berlokasi di Karanganyar yang kini diperluas menjadi sebuah 

Agrowisata yang mempunyai potensi yang luar biasa dengan

mengapresiasikan benda-benda bersejarah peninggalan KGPAA 

Mangkunegoro IV pada tanggal 18 Desember 2005. Agrowisata 

Sondokoro didirikan oleh seorang Bapak Administratur Hanung 

Trihutomo, ST, MM. Realisasi awal dibukanya Agrowisata 

Sondokoro  yaitu dengan pemanfaatan spoor teboe yang 

disewakan bagi pengunjung untuk mengitari seluruh kawasan 

wisata yang masih satu komplek dengan pabrik Gula Tasikmadu, 

yang kemudian diperluas dengan pendirian Griya Resto Sondokoro 

yang difokuskan pada pelayanan makanan dan minuman.

Komplek Agrowisata ini dahulu hanya berupa sebuah pabrik 

gula dengan kapasitas 31.000 TCD (Tone Cone Day) dan sangat 

tertutup bagi kepentingan umum. Dengan membuka Agrowisata 

Sondokoro pada tahun 2005 perusahaan ini membuka diri untuk 

memperkenalkan pada masyarakat tentang industri gula yang 

bernuansa tempo dulu dan dengan segala keistimewaan yang 

40
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dimiliki kemudian dikemas menjadi sebuah Agrowisata yang dapat 

dinikmati masyarakat luas.

Pabrik gula Tasikmadu didirikan oleh KGPAA Mangkunegoro 

IV, beliau adalah seorang Raja Kerajaan Mangkunegaran 

Surakarta yang juga dikenal sebagai ahli Ekonomi. Pada tahun 

1861 beliau mendirikan pabrik gula Colomadu yang berlokasi di 

desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar, 10 tahun kemudian tepatnya pada  tahun 1871 beliau 

mendirikan sebuah pabrik gula di Desa Sondokoro (dahulu) yang 

sekarang dikenal sebagai desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, 

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat 

karena kedua pabrik gula ini adalah pabrik yang mutlak didirikan 

oleh bangsa pribumi sedangkan pabrik gula di daerah lain adalah 

bangunan-bangunan peninggalan penjajah Belanda. Luas 

Agrowisata Sondokoro + 22 Ha, lokasi yang strategis karena area 

ini terletak diantara kawasan wisata Tawangmangu, Candi Cetho, 

Candi Sukuh dan Jumog, yang tidak dimiliki oleh perusahaan gula 

ditempat lain dengan didukung adanya benda-benda peninggalan 

jaman pemerintahan KGPAA Mangkunegoro IV seperti: Loko uap 

dan Stoom walz uap yang sangat langka dan hingga saat ini masih 

terawat dengan baik dan bahkan masih bisa dioperasikan.

Fasilitas lain yang dimiliki Agrowisata Sondokoro yaitu: Spoor 

Teboe, Bendi, Lori, Instalasi Pabrik Gula, Instalasi pengolahan 
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limbah, Kantor, Rumah Dinas, Taman kanak-kanak, Gedung 

pertemuan, Remise, Gudang, Kebun Tebu, Lapangan Tenis, 

Mushola, Kafetaria dan wahana-wahana permainan bisa 

diprioritaskan untuk semua umur diantaranya kolam renang dan 

jembatan gantung. Agrowisata Sondokoro juga meliputi wisata 

Spoor Teboe yang menggunakan loko uap dan diesel berjalan 

mengitari persawahan dan kebun tebu disekitar pabrik gula. 

Agrowisata Sondokoro juga menyediakan paket wisata pendidikan 

dan wisata pabrik untuk melihat proses pembuatan gula beserta 

instalasinya dan pemprosesan kompos dari blotong dan abu ketel.

Sejarah Agrowisata Sondokoro berawal dari jaman sebelum 

pabrik gula Tasikmadu didirikan. Menurut legenda, ada sebuah 

padepokan Padas Plapar yang mempunyai beberapa murid yang 

diantaranya bernama Sondo (sebagian orang menyebutnya Kyai 

Sondong) dan Koro yang sama-sama mempelajari ilmu tingkat 

tinggi. Setelah lulus dari padepokan, mereka berdua kembali ke 

desa asal mereka masing-masing.

Ada seorang Tumenggung bernama Joyo Lelono yang gemar 

berburu di hutan. Suatu hari beliau sedang memburu kijang, beliau 

bertemu Kyai Sondo yang mempunyai putri benama Sri Widowati 

yang sangat menawan hati. Melihat kecantikannya, Sang 

Tumenggung tertarik hatinya dan dia berjanji akan memboyong 

gadis tersebut ke Tumenggungan pada hari Senin Legi. Di lain hari 

Tumenggung Joyo Lelono berburu lagi. Namun sesaat beliau 
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terhalang di sungai ketika mengejar buruannya, lalu beliau 

terpesona melihat paras ayu seorang gadis dari kejauhan yang 

dikiranya Sri Widowati. Gadis itupun lari ketakutan dan 

menceritakan kejadian ini ke ayahnya yaitu Kyai Koro, maka 

bertemulah Tumenggung Joyo Lelono dengan Kyai Koro dan 

menjelaskan keinginannya untuk meminang gadis itu. Anak dari 

Kyai Sondo dan Kyai Koro yang sudah bersahabat sejak lama, 

keduanya saling menceritakan isi hatinya kepada ayah mereka. 

Yang kemudian perselisihan terjadi menyebabkan perkelahian 

besar antara Kyai Sondo dan Kyai Koro selama 40 hari 40 malam 

dikarenakan keduanya tunggal guru maka tidak ada yana menang 

dan kalah, keduanya “sampyuh” atau musnah. Dikemudian hari 

tempat pertempuran dua Kyai ini dijadikan cikal bakal Desa 

Sondokoro dan oleh KGPAA Mangkunegoro IV menjadi desa 

“Tasikmadu” dikarenakan adanya pabrik gula disana dengan 

harapan hasil produksi industri gula akan terwujudkan bagaikan 

danau gula.

Seiring waktu dan perkembangannya, nama Sondokoro 

perlahan terkikis hilang dan lebih dikenal dengan nama Tasikmadu 

hingga saat ini. Untuk mengenang dan mengingat sejarah dan 

nama asli daerah tersebut pihak pengelola pabrik gula Tasikmadu 

menetapkan nama “Sondokoro” sebagai nama obyek wisata 

“Agrowiosata Sondokoro”.
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Meski sampai saat ini Agrowisata Sondokoro baru berusia 3 

tahun lebih 3 bulan tepatnya pada tanggal 18 Maret 2009 kemarin, 

Namun perkembangannya cukup pesat hal ini terlihat dari jumlah 

pengunjung yang makin hari makin bertambah banyak. Wisatawan 

Mancanegara pun telah banyak mengunjungi Agrowisata ini 

diantaranya wisatawan dari Inggris, Jerman dan Belanda. 

Kemajuan ini juga didukung oleh peran serta pemerintah setempat 

yang membantu kegiatan promosi sehingga informasi tentang 

keberadaan Agrowisata Sondokoro ini dapat dikenal masyarakat 

dan mampu meningkatkan jumlah pengunjung. 



Gambar III. 1 Struktur Organisasi Agrowisata Sondokoro 

Manager 
Ir. Megantoro

Supervisi Keuangan 
& SDM

Adhie Masagi

Supervisi Marketing & 
Humas

Sinung

Supervisi 
Sriwidowati
Samiyono

Supervisi R & D

Suyatto

Tiketing Food & Baverage Rumah Tangga HRD Marketing
Network

Supervisi
Lapangan
Sunaryo

Sosialisasi 
Lingkungan

Customer Servise

Analisa Pelanggan

Promosi

Asisten Sup. 
Wahana

Joko Suwarto

Pintu / Agung

Entertainment & 
Musik

Asisten Sup. Spoor

Suroto

Spoor

Dresin

Kolam Renang

Agro Sehat

Home Stay

Gedung Serbaguna

Souvenir

Pindusita

Julianto/ Kaspari

Graha Sondokoro

Asisten Supervisi 
Fisik/ Pemeliharaan

Sumadi

Listrik / Alit 
Warasto

Pertamanan & 
Gazebo

Perawatan/ Wahana

Mariman

45



46

2. Job Description

a. ADM (ADMINISTRATUR)

Administrator pabrik gula Tasikmadu, merupakan penanggungjawab 

utama, pelindung dan penasehat Agrowisata Sondokoro.

b. Manajer

Bertanggungjawab penuh terhadap jalannya operasional Agrowisata 

Sondokoro baik di bidang SDM, operasi lapangan, manajemen, 

kerjasama dengan pihak ketiga, maupun jenis wisata. Manajer 

membawahi seluruh staf pelaksanaan yang ada di Agrowisata 

Sondokoro.

c. Bagian Pemasaran (Marketing)

Bertanggungjawab terhadap penyebaran, pengenalan, dan 

memasarkan obyek Agrowisata Sondokoro ke berbagai pihak di 

dalam maupun di luar Kabupaten Karanganyar serta bertanggung 

jawab terhadap pihak ketiga.

d. Bagian Agro Sehat dan Kolam Renang

Bertanggungjawab terhadap perawatan taman dan kolam renang dari 

segi kebersihan maupun keindahannya.

e. Bagian Keuangan (Administrasi)

Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan secara 

keseluruhan, baik pemasukan maupun pengeluaran.

f. Bagian Pengembangan

Bertanggungjawab terhadap perbaikan dan pengembangan baik 

kegiatan-kegiatan, gedung, maupun wahana wisata. 
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g. Bagian Event atau entertainment

Bertanggungjawab terhadap persiapan serta jalannya berbagai 

pertunjukan hiburan seperti live music, band dan lain-lain.

h. Koordinator Lapangan 

Bertanggungjawab terhadap situasi dan jalannya wahana secara 

keseluruhan dalam melayani dan menerima pengunjung.

Bentuk tanggungjawab itu seperti:

1) Kondisi dan kesiapan setiap wahana

2) Prasarana masing-masing wahana

3) Keselamatan

4) Kenyamanan dan kebesihan

5) Kesiapan tenaga pelaksana masing-masing wahana

i. Penanggung Jawab Wahana

Bertanggungjawab terhadap jalannya pelayanan pengunjung di 

masing-masing wahana.

3. Pesonalia

a. Tenaga Kerja

Di Agrowisata Sondokoro tenaga kerjanya berjumlah 36 karyawan, 

yang terdiri dari 4 karyawan wanita dan 32 karyawan pria. Tenaga 

kerja tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda mulai 

dari SLTA /sederajad, D3 dan Sarjana. Setiap karyawan dibekali 

ketrampilan dan kemampuan untuk melayani pengunjung sehingga 

konsumen bisa mendapatkan kepuasan.
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1 Ir Megantoro Manager

2 Agung Puji K Pintu Utara

3 Apriani Motor Listrik

4 Suroto Spoor Gula

5 Joko Suwarto J.Gantung/F.Fox/T.Air

6 Sinung Nugroho Marketing

7 Rumi Wahyuningsih Sri Widowati

8 Suradi J.Gantung/F.Fox/T.Air

9 Adhie Masagi Adimintrasi

10 Hery Pamungkas N Spoor Gula

11 Mustakim Motor Listrik

12 Khabibu Rahman J.Gantung/F.Fox/T.Air

13 Yiyin Endah Sari Spoor Teboe

14 Muhdi Spoor Gula

15 Irwan Murdiono Pintu Barat

16 Radjimin Motor Listrik

17 Sadiyo Sri Widowati

18 Yulianto J.Gantung/F.Fox/T.Air

19 Kaspari J.Gantung/F.Fox/T.Air

20 Mariman J.Gantung/F.Fox/T.Air

21 Sumadi Spoor Gula

22 Sunaryo Koor. Lap

23 Alit Warasto Pemel. Listrik

24 Joko Sutrisno J.Gantung/F.Fox/T.Air

25 Terri J.Gantung/F.Fox/T.Air

26 Irawan J.Gantung/F.Fox/T.Air

27 Mulyono Rumah Tangga

28 Suwarno Sri Widowati

29 Sukino Sri Widowati

30 Suyadi Air Cerdas

31 Agus Widodo Sri Widowati

32 Feryadi Sri Widowati

33 Budianto Air Cerdas

34 Suratman A Agro Sehat

35 Suratman B Pemel. Hewan

36 Samiyono Sri Widowati

Unit Kerja

Agro Wisata Sondokoro

No N a m a

Sumber: Agrowisata Sondokoro

Tabel III.1
Daftar Karyawan Agrowisata Sondokoro
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b. Hari dan Jam Kerja

Agrowisata menetapkan jam kerja mulai pada pukul 08.00 WIB 

sampai pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam 

secara bergantian untuk hari Senin sampai Jum’at. Sedangkan untuk 

hari Sabtu dan Minggu karyawan mulai kerja pada pukul 07.00 WIB 

sampai pukul 17.00 WIB. Karyawan bekerja selama 26 hari dengan 

mendapatkan libur 1x setiap minggunya kecuali hari Sabtu dan 

Minggu. Karena pada hari Sabtu dan Minggu jumlah pengunjung 

mengalami peningkatan yang cukup banyak jadi seluruh karyawan 

harus masuk sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal dan 

memuaskan. 

c. Kompensasi

Kompensasi yang diberikan oleh pihak Sondokoro adalah gaji 

karyawan yang diberikan setiap bulannya yaitu pada awal bulan. 

Nominal gaji yang diterima tiap karyawan tidak semua sama, 

disesuaikan dengan jabatan masing-masing. Selain dari gaji bulanan 

biasanya pihak Sondokoro memberikan tambahan di luar gaji pokok 

seperti Insentif Hari Raya, Insentif Pesta Giling/ Cembengan dan 

SHU (Sisa Hasil Usaha).

4. Visi, misi, tujuan dan Sasaran

a. Visi

Visi Agrowisata Sondokoro yaitu menjadikan Agrowisata unggulan 

sebagai bagian dari aktivitas bisnis yang mendukung profitisasi 

perusahaan.
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b. Misi

1) Menggali potensi keunikan nuansa tempo dulu yang merupakan 

ciri khas Pabrik Gula yang dibangun pada abad 18

2) Wisata spoor teboe dengan loko uap kuno merupakan brand 

image dari Agrowisata sebagai daya dorong pengembangan 

kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

3) Menjadi sarana pendidikan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang industri gula berbasis bahan baku tebu di 

Indonesia dari generasi ke generasi.

4) Memberikan manfaat multiplying effect terhadap kegiatan bisnis 

masyarakat lingkungan.

c. Tujuan

Tujuan didirikannya Agrowisata Sondokoro adalah :

1) Pengembangan usaha atau diversifikasi sebagai antisipasi 

terhadap menurunnya produk tebu dari petani.

2) Pengenalan proses pengolahan gula dari bahan dasar tebu 

sampai menjadi gula pasir siap saji.

3) Pengenalan berbagai produk dari bahan dasar tebu.

4) Pengenalan berbagai jenis mesin dan bahan kimia.

5) Pemberian sarana atau fasilitas rekreasi bagi masyarakat sekitar 

pabrik (sebagian bekerja sebagai petani dan buruh pabrik) 

dengan pelayanan yang terjangkau.
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6) Pemanfaatan fasilitas lahan dan inventaris pabrik (lokomotif, 

spoor teboe) agar dapat dinikmati masyarakat luas.

7) Mendukung program Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk 

menjadikan Karanganyar sebagai Kabupaten wisata yang 

berskala nasional dan internasional.

d. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai pengelola obyek wisata Sondokoro 

adalah masyarakat sekitar pabrik yang berlatar belakang usaha, 

pertanian, dan buruh pabrik.

5. Produk yang Ditawarkan

Obyek wisata Sondokoro yang berada di dalam pabrik gula 

Tasikmadu, Karanganyar. Pada dasarnya produk yang ditawarkan 

Agrowisata Sondokoro terbagi menjadi dua yaitu:

a. Wisata Education

1) Pada paket wisata ini pengunujng dengan didampingi seorang 

pemandu, diperkenalkan secara langsung dalam proses 

pengolahan gula, mulai dari bahan dasar sampai menjadi gula 

pasir siap saji.

2) Pengenalan berbagai mesin dan bahan kimia yang dipergunakan 

dalam proses pengolahan tebu menjadi gula.

3) Pengolahan dan pemanfaatan sisa/ residu dari proses pembuatan 

gula.
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b. Wisata Entertainment atau Budaya

Obyek Agrowisata Sondokoro menyediakan berbagai wahana

rekreasi kepada masyarakat luas, seperti:

1) Museum Peninggalan KGPAA Mangkunegoro IV

2) Dunia Kreasi

3) Rock Climbing

4) Lapangan Tenis

5) Fliying Fox

6) Jembatan Gantung

7) Taman Air

8) Lapangan Parkir Bus

9) Spoor Sakarosa

10) Spoor Gula

11) Spoor Teboe

12) Drensin

13) Griya Resto Sondokoro

14) Cafetaria

15) Aneka Sovenir

16) Kolam Renang Sri Widowati

17) Agro Sehat

18) Jalan Releksi

19) Monumen Giling

20) Live Music
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21) Taman Lalu Lintas

22) Motor Listrik

23) Air Cerdas

24) Wisata Kuliner

25) Area Hot Spot 

Agrowisata Sondokoro pada dasarnya adalah suatu tempat wiasata 

yang menawarkan banyak wahana, dimana wahana yang ada hampir 

sama dengan obyek wisata lain yang ada di bebagai daerah. Karena 

menjadi satu dengan area pabrik gula Tasikmadu  maka Agrowisata 

ini mempunyai nilai lebih.

Hal yang membedakan dan menarik untuk dikaji adalah :

1) Dalam paket wisata yang ditawarkan oleh pihak pengelola 

Agrowisata Sondokoro Karanganyar ini, masyarakat 

diperbolehkan untuk melihat secara langsung berbagai proses 

pengolahan gula. Dimulai dari penanaman tebu, pemanenan, 

penimbangan, pengolahan sampai menjadi gula pasir siap saji. 

Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat berani karena 

selama ini proses pengolahan gula merupakan suatu kegiatan 

yang amat “Sterill” dari masyarakat non pabrik (karyawan). Dalam 

arti masyarakat luar atau umum tidak diperbolehkan untuk melihat 

dan mengtahui proses pembuatan gula.

2) Ditampilkannya berbagai benda peninggalan dari KGPAA 

Mangkunegoro IV, seperti: Pasanggrahan, Rumah Tetirah 

(peristirahatan, kereta kerajaan, buku, keratin dan lain-lain)
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3) Dibukanya berbagai wahana rekreasi yang berbasis 

Entertainment atau budaya yang dapat dijajar di berbagai tempat.

4) Terdapat berbagai macam fasilitas dan wahana yang ditawakan 

kepada para pengunjung.

5) Peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya sangatlah 

nampak, semua ini dapat dilihat dari penambahan berbagai 

fasilitas, penambahan wahana-wahana yang menarik, 

peningkatan jumlah pengunjung  dan tersebarnya obyek ini ke 

berbagai wilayah di luar Kabupaten Karanganyar.  

6. Tarif di Agrowisata Sondokoro

Agrowisata Sondokoro menetapkan berbagai tarif yang relative 

murah dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Tarif-tarif yang ditetapkan oleh Agrowisata Sondokoro adalah:

a. Tarif Masuk

Tarif masuk per orang adalah Rp 3000. Dengan tarif ini para 

pengunjung bisa menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh 

Agrowisata Sondokoro.

b. Tarif Parkir

Tabel III.2
Tarif Parkir

Alat transportasi Tarif / unit

Sepeda Rp 500,-

Sepeda motor Rp 1000.-

Mobil Rp 3000,-

Bus Rp 5000,-

Sumber: Agrowisata Sondokoro
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c. Tarif Wahana Wisata

Tabel III.3
Tarif Wahana Wisata

No Wahana Tarif/ orang

1 Dunia Kreasi Rp 3.000,-

2 Rock Climbing RP 5.000,-

3 Flying Fox  Rp 5.000,-

4 Jembatan Gantung Rp 3.000,-

5 Taman Air  Rp 3.000,-

6 Spoor Sakarosa Rp 6.000,-

7 Spoor Gula Rp 4.000,-

8 Spoor Teboe Rp 6.000,-

9 Drensin Rp 25.000,-

10 Sri Widowati(kolam renang dan cafeteria)  Rp 5.000,-

11 Agro Sehat dan Refleksi Rp 3.000,-

12 Motor Listrik Rp 3.000,-

13 Air Cerdas Rp 3.000,-

14 Graha Sondokoro Rp 200.000,-/jam

15 Ruang Meeting Rp 150.000,-/jam

16 Lapangan Tenis Rp 100.000,-/jam

Sumber: Agrowisata Sondokoro

B. LAPORAN MAGANG

1. Pengertian magang kerja

Magang kerja merupakan kegiatan penunjang perusahaan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diterjunkan secara langsung ke 

dunia kerja dengan tujuan agar mahasiswa dapat melihat secara 
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langsung penerapan dari berbagai teori yang telah dipelajari dalam 

perkuliahan. 

2. Tujuan magang kerja

a. Tujuan umum

1) Untuk menyelaraskan antara pencapaian pembelajaran di kampus 

dengan dinamika pekerjaan di masyarakat.

2) Untuk meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi 

dan daya saing.

b. Tujuan khusus

1) Memberdayakan mahasiswa dan meningkatkan wawasan 

pekerjaan melalui pengalaman kerja.

2) Melatih mahasiswa memasuki dunia kerja dan pengayaan 

wawasan pekerjaan.

3. Manfaat magang kerja

a. Bagi mahasiswa

1) Mahasiswa dihadapkan langsung dengan dunia kerja

2) Dapat melihat secara jelas proses produksi atau kegiatan yang 

terjadi pada obyek penelitian.

3) Memberikan ketrampilan dan pengalaman pada mahasiswa 

dalam memasuki dunia kerja.

4) Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 

dan mencoba untuk mencari solusinya. 
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b. Bagi perguruan tinggi

1) Terjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan perusahaan 

yang ditempati untuk magang kerja.

2) Dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang diserap oleh 

mahasiswa selama kuliah.

c. Bagi perusahaan

1) Menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan

2) Tidak menutup kemungkinan adanya saran dari mahasiswa yang 

bersifat membangun dan menyempurnakan.

4. Kegiatan selama magang kerja

a. Tempat dan waktu pelaksanaan magang kerja

Magang kerja dilakukan di Agrowisata Sondokoro yang letaknya 

di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

Waktu pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 16 Februari 

sampai 16 Maret 2009. Sedangkan hari kerja dimulai dari hari Selasa 

sampai hari Minggu dengan jam kerja yang diberikan mulai dari pukul 

08.00 sampai pukul 16.00.Mahasiswa magang diberikan waktu libur I 

kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin.

b. Kegiatan yang dilakukan selama magang

Pada minggu pertama pelatihan kerja di Agrowisata Sondokoro, 

mahasiswa mendapat penjelasan tentang sejarah dan awal 

berdirinya Agrowisata Sondokoro. Kemudian mahasiswa 

diperkenalkan dengan seluruh karyawan dan wahana-wahana yang 
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ada. Mulai dari nama karyawan, jabatan, tugas masing-masing 

karyawan dan sistem kerjanya di setiap wahana. Mahasiswa juga 

mendapat pengarahan tentang tugas yang harus dilakukan.

Pada minggu kedua, mahasiswa mulai pelatihan kerja untuk 

membantu karyawan di masing-masing wahana, seperti melayani 

pengunjung dalam pembelian tiket, memberi informasi kepada 

pengunjung, dan melayani keluhan-keluhan pengunjung.

Pada minggu ketiga, tugas mahasiswa masih sama seperti 

dengan minggu kedua.

Pada minggu keempat, mahasiswa didampingi oleh pemandu 

untuk berlatih memandu pengunjung berkeliling area Agrowisata 

Sondokoro, baik yang pengunjung biasa maupun yang paketan. 

Setelah itu, mahasiswa harus memandu pengunjung sendiri. Selain 

kegiatan tersebut, mahasiswa juga mencari data yang dibutuhkan 

dalam penyelesaian tugas akhir.

C. PEMBAHASAN

1. Media promosi yang paling efektif digunakan oleh Agrowisata Sondokoro

Komunikasi merupakan langkah awal dalam menyampaikan suatu 

pesan kepada orang lain. Dimana komunikasi merupakan proses 

pertukaran informasi antara individu satu dengan yang lain. Setiap 

perusahaan mempunyai strategi promosi untuk memasarkan produk 

atau jasa kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik dengan 
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pihak lain, maka strategi promosi akan berjalan dengan lancar dan 

efektif.

Agrowisata Sondokoro merupakan suatu usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa. Untuk memasarkan Agrowisata Sondokoro ini, pihak 

yang bersangkutan menerapkan suatu bauran pemasaran (marketing 

mix), dimana dalam bauran pemasaran ini terdapat suatu bauran 

promosi (promotional mix) yang sangat berperan penting dalam 

memasarkan Agrowisata Sondokoro kepada masyarakat luar.

Adapun Bauran Promosi tersebut, terdiri dari:

a. Advertising (Periklanan)

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi 

impersonal yang digunakan oleh perusahaan barang atau jasa . Iklan 

ini berperan untuk membangun kesadaran para masyarakat terhadap 

keberadaan jasa yang ditawarkan untuk membujuk dan juga 

menggunakan jasa tersebut.

Agrowisata Sondokoro menggunakan periklanan melalui 

berbagai media, yaitu:

1) Media Televisi

Trans TV memuat berita tentang Agrowisata Sondokoro pada 

acara sebagai berikut:

 Jelang pagi jam 05.00 (setiap hari)

 Jelang sore jam 16.00 (setiap hari)

 Surat sahabat jam 15.00 (setiap hari)



60

TATV  memuat berita tentang Agowisata Sondokoro pada acara 

Pelangi jam 19.30 (setiap Senin)

Media televisi ini sangat mempermudah atau mempercepat 

penyebaran informasi tentang keberadaan Agrowisata Sondokoro 

kepada masyarakat luas, baik dalam Pulau Jawa, Indonesia 

bahkan sampai ke Mancanegara. 

2) Surat Kabar

Untuk memperkenalkan produk dan jasa yang ditawarkan. pihak 

Agrowisata Sondokoro menggunakan media surat kabar, seperti: 

 Kompas (15 Desember 2006)

Memuat berita tentang Mesin penggilingan tebu kuno.

 Solo Pos (18 Desember 2006)

Memuat tentang Obyek wisata baru yang diluncurkan oleh pihak 

Agrowisata Sondokoro

 Suara Merdeka (10 Oktober 2007)

Memuat tentang Tawangmangu dan Sondokoro menjadi obyek 

wisata andalan.

3) Media Iklan Out Door (Baliho)

Baliho di pasang di beberapa tempat, seperti:

 Pintu Masuk Utara

 Pintu Masuk Barat 

 Di Papahan

 Di Daerah Buran
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Baliho dipasang untuk memudahkan para pengunjung tentang 

lokasi Agrowisata Sondokoro.

4) Media Direct Mail (Brosur)

Agrowisata Sondokoro membuat brosur yang berisikan fasilitas 

yang ada, wahana-wahana yang disajikan, harga yang 

ditawarkan, gambar-gambar yang ada di lokasi sehingga mampu 

menarik minat masyarakat.

b. Personal Selling (Tenaga Penjual)

Agrowisata Sondokoro mempunyai Tim marketing yang handal, 

seperti Bapak Sinung. Dimana Bapak Sinung bertugas untuk 

mempromosikan, mengenalkan, apa yang dimiliki oleh Agrowisata 

Sonodokoro dan mampu menjelaskan manfaat dan fasilitas yang 

ditawarkan kepada para pengunjung dengan ramah dan sopan. 

Selain itu, juga ada Tim pemandu, seperti Bapak Samiyono dan 

Bapak Joko Suwarto yang memberikan pelayanan dan kepuasan 

selama pengunjung berada ditempat wisata ini. Dengan demikian, 

mereka bisa loyal terhadap apa yang telah diberikan oleh pihak 

Agrowisata Sondokoro dan akan kembali berkunjung di kemudian 

hari. 

c. Sales Promotion (Promosi Penjualan)

Agrowisata Sondokoro memberikan diskon 10% kepada pengunjung 

dengan sistem paket. Selain paketan, jika ada rombongan yang tidak 
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masuk paket ketika ingin menikmati wahana yang ada akan diberikan 

potongan 1 tiket setiap pembelian 10 tiket.

d. Public Relation (Hubungan Masyarakat)

Agrowisata Sondokoro banyak melakukan hubungan masyarakat 

dengan agen travelling. Agen travelling ini akan mempromosikan 

Agrowisata Sondokoro sebagai alternative untuk dijadikan tempat 

wisata tujuan. Agen travelling yang menjalin hubungan dengan 

Agrowisata Sondokoro, antara lain:

 Karya Jaya Tour (Magelang)

 Pesona Wisata (Mojosongo)

 Yayasan Out Bond Diponegoro (Solo)

 Multi Pratama Tour (Klaten)

 Duta Tour (Semarang)

 Ageng Tour (Pati)

e. Publisitas

Untuk mempromosikan usahanya sebuah perusahaan perlu 

mengeluarkan banyak biaya, tetapi dengan publisitas perusahaan 

bisa menekan biaya. Karena produk dan jasa yang ditawarkan sudah 

dimuat dan diliput dalam berbagai media, seperti: surat kabar dan 

televisi. Apalagi sebentar lagi akan ada acara yang diadakan setiap 

tahunnya yaitu “Cembengan” tepatnya pada tanggal 10 April 2009, 

media surat kabar dan televisi akan berburu berita sendiri ke 

Agrowisata Sondokoro untuk mendapatkan berita dan konfirmasi 

lebih lanjut. 
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f. Word of Mouth (Gethok Tular)

Agrowisata Sondokoro lebih menekankan pada strategi Word of 

Mouth (gethok tular). Karena cara ini merupakan cara yang paling 

efektif dibandingkan dengan media-media yang lain. Selain tidak 

perlu mengeluarkan biaya cara mempromosikan kepada masyarakat 

lain juga mudah. Agrowisata Sondokoro selalu memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada para pengunjung. Sehingga, 

pengalaman yang baik dari pengunjung tersebut akan diceritakan 

kepada orang lain baik yang dia kenal maupun tidak dia kenal.

Dengan penyampaian informasi tentang pengalamannya, 

masyarakat yang semula tidak mengetahui keberadaan Agrowisata 

Sondokoro sekarang bisa menjadi tahu dan bahkan tertarik untuk 

mengunjunginya. Dengan proses ini akan menghasilkan “marketing 

get marketing”. Semua ini dapat dilihat dari hasil pencarian data 

secara langsung kepada 100 pengunjung yang datang ke Agrowisata 

Sondokoro.Diman petanyaan yang diajukan adalah:

-Darimana Saudara mengetahui keberadaan Agrowisata Sondokoro 

ini, sehingga Saudara mempunyai keinginan untuk mengunjnginya?

Dari petanyaan diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

 87 pengunjung menjawab dari teman (word of mouth)

 2 pengunjung menjawab dari biro perjalanan (agen travelling)

 11 pengunjung menjawab dari brosur
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Tabel III.4 
Rekapitulasi Pengunjung Agrowisata Sondokoro

Tahun 2007

No
Wahana/ 

Paket
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des Total

1. SW (Sri 
Widowati)

2,663 2,506 3,164 4,356 3,613 13,075 10,481 4,220 2,682 14,689 4,834 7,036 73,319

2. ML (Motor 
Listrik)

1,385 1,301 1,747 1,628 1,889 7,164 4,077 1,430 961 2,742 1,322 952 26,598

3. ST (Spoor 
Teboe)

- - 1,434 2,609 2,022 5,714 7,479 3,300 1,454 10,363 2,619 5,475 42,469

4. SG (Sepur 
Gula)

5,144 4,643 5,921 4,613 3,404 10,400 7,576 4,061 2,159 10,607 3,498 5,753 67,780

5. FF (Flying 
Fox)

960 654 878 892 832 2,321 3,476 1,217 786 3,127 1,108 2,018 18,268

JG 
(Jembatan 
Gantung)

2,823 2,286 3,543 4,570 3,019 9,397 8,300 3,853 1,877 10,486 2,952 5,048 58,153

6. KF (Kid’s 
Fun)

- - 194 180 114 169 316 67 33 150 22 135 1,380

7. DK (Dunia 
Kreasi)

- - - 210 1,219 4,354 3,910 1,616 770 4,236 750 1,834 18,899

PD 
(Panjat 
Dinding)

- - - - 72 170 135 157 63 307 86 87 1,076

8. PU (Pintu 
Utara)

- - - 1,098 3,804 11,092 7,746 3,902 2,795 17,756 6,100 7,235 61,528

PB (Pintu 
Barat)

- - - 748 6,035 21,753 19,820 8,700 3,747 23,579 9,415 12,773 106,570

9. Fee - - - - - - - - - - - - -
10. Paket - - 190 200 883 10,700 1,677 1,120 739 1,847 2,241 3,226 22,893

Jumlah 3,244 2,847 3,604 2,046 10,722 43,615 29,243 13,722 7,281 43,183 17,756 23,234 200,496
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No Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des T o t a l

1 S W ( Sri Widowati ) 10.839   6.570     8.734     7.039     9.041     19.638     13.336   7.491     1.222     23.852     4.954     8.658     121.374     

2 M L ( Motor Listrik ) 1.739     2.353     3.424     3.718     3.598     5.570       2.432     1.968     360       3.641       1.365     2.279     32.447       

3 S T ( Spoor Teboe )  6.271     3.558     4.448     4.238     3.814     10.698     7.354     2.427     17         9.481       1.447     4.250     58.003       

4 S G ( Spoor Gula )  7.620     3.859     4.745     5.201     6.373     12.947     8.330     4.023     1.051     12.720     3.225     5.702     75.796       

5 S S ( Spoor Sakarosa )  -           1.476     3.708     4.128     3.669     5.178       3.610     3.158     494       9.287       2.228     2.749     39.685       

6 F F ( Flying Fox )  2.031     1.430     1.956     2.245     2.250     3.024       2.836     1.205     448       2.912       711       1.863     22.911       

7 J G ( Jembatan Gantung ) 7.000     3.780     5.430     5.315     4.862     12.372     8.386     3.578     737       12.052     2.186     5.171     70.869       

8 T A ( Taman Air ) -           -           1.507     2.692     3.675     7.039       2.925     2.110     305       7.211       1.284     2.030     30.778       

9 K F ( Kid's Fun )  66         113       109       -           -           -             -           -           -           -             -           -           288            

10 D K ( Dunia Kreasi ) 3.038     1.496     1.552     1.390     1.460     2.836       1.435     606       98         3.146       560       1.085     18.702       

11 P D ( Panjat Dinding ) 208       108       123       40         101       91           92         38         2           296         28         95         1.222         

12 A S ( Agro Sehat ) -           -           -           -           391       -             621       330       62         686         207       445       2.742         

A C ( Air Cerdas ) -           -           -           -           -           752         -           59         7           1.732       449       688       3.687         

13 P U ( Pintu Utara ) 10.398   6.787     8.144     13.267   6.523     15.776     10.550   6.422     -           23.455     4.395     6.518     112.235     

14 P B ( Pintu Barat ) 14.995   9.843     14.033   11.488   14.465   32.218     22.689   11.433   1.293     38.694     8.437     14.562   194.150     

15 P S ( Pintu Selatan ) -           -           -           5.201     -           -             -           -           2.066     -             -           -           7.267         

16 Fee -           -             -           -                

17 Paket 3.231     3.465     4.775     8.878     10.587   18.879     1.881     2.079     -           2.611       945       3.409     60.740       

18 Lain - lain -             -           -           

28.624 20.095 26.952 38.834 31.575 66.873   35.120 19.934 3.359   64.760   13.777 24.489 374.392     

Jumlah Pengunjung dari PINTU MASUK dan PAKET

J U M L A H

REKA PITU LA SI PEN G U N JU N G
AGRO WISATA SONDOKORO

Tahun 2008

Wahana / Paket

Tabel III.5
Rekapitulasi Pengunjung Agrowisata Sondokoro

Tahun 2008
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2. Pengaruh promosi terhadap jumlah pengunjung Agrowisata Sondokoro

Kebijakan promosi yang ditetapkan pihak Agrowisata Sondokoro 

sangatlah tepat. Terutama melalui “Word of Mouth” (gethok tular), karena 

dengan cara ini “marketing get marketing” akan lebih banyak. Word of 

mouth sangat menguntungkan pihak Agrowisata Sondokoro, karena 

dengan cara ini jumlah pengunjung (pada tahun 2007-2008) dapat 

mengalami kenaikan. Jika ada penurunan jumlah pengunjung maka 

promosi yang dilakukan belum efektif, tetapi jika sebaliknya jumlah 

pengunjung mengalami peningkatan, maka promosi yang dilakukan 

sudah efektif.

Strategi yang paling diandalkan oleh Agrowisata Sondokoro adalah 

strategi word of mouth atau biasa orang Jawa menyebutnya dengan 

“gethok tular” karena strategi ini dinilai paling efektif digunakan untuk 

bisa meningkatkan jumlah pengunjung Agrowisata Sondokoro dari waktu 

ke waktu.

Berdasarkan gambar (III.2) jumlah pengunjung dari tahun 2007 dan 

2008 mengalami peningkatan, dimana jumlah pengunjung tahun 2007 

mencapai angka 200.496 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan 

yang cukup pesat, jumlah pengunjung mencapai angka 374.392 orang. 

Dari peningkatan jumlah pengunjung tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa strategi  promosi yang digunakan sudah efektif. 
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Agrowisata Sondokoro 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Agrowisata Sondokoro menggunakan semua bauran promosi. Mulai dari 

periklanan, tenaga penjualan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

publisitas dan juga menggunakan komunikasi melalui Word of Mouth 

(gethok tular).

2. Dari semua cara promosi yang dilakukan oleh pihak Agowisata 

Sondokoro, cara yang paling efektif adalah dengan Word of Mouth 

(Gethok Tular) untuk bisa mendapatkan “Marketing Get Marketing”.

3. Jumlah pengunjung pada tahun 2007 mencapai angka 200.496 orang.

4. Jumlah pengunjung pada tahun 2008 mencapai angka 374.392 orang.

5. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut, membuktikan bahwa strategi 

promosi yang dilakukan oleh pihak Agrowisata Sondokoro sudah efektif 

terutama dengan cara “Word of Mouth”.

68
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B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk perusahaan adalah 

Diharapkan pihak Agrowisata Sondokoro mengembangkan sistem member 

sehingga dapat menarik minat para pengunjung, selain itu dengan sistem 

member ini akan membuat para pengunjung loyal untuk datang kembali 

karena keuntungan-keuntungan yang didapat dari sistem member.

Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, pelanggan akan 

mendapatkan kepuasan. Kepuasan yang didapat  akan diceritakan pada 

pihak lain, dengan ini akan mampu mempengaruhi orang lain untuk 

mengunjungi Agrowisata Sondokoro.
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Pabrik Gula Tasikmadu Pintu Masuk Barat

Pintu Masuk Utara Taman Parkir
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Peninggalan K.G.P.A.A. Mangkunegoro IV Bendi

Kremoon (Gerbong) Stoom Walz
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Dunia Kreasi Arena Bermain

Rock Climbing Motor Listrik
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Flying Fox Jebatan Gantung

Rumah Pohon
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Spoor Sakarosa Spoor Gula

Spoor Tebu Drenzin
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Kolam Renang dan Agro Sehat Kolam Renang

Kolam Renang                                             Agro Sehat

Batu Refleksi
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Taman Giling Foot Court

Live Music Souvenir
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Griya Resto Sondokoro Graha Sondokoro

Graha Pindusita Ruang Rapat

Home Stay
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