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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri kecil dan menengah mengalami perkembangan yang cukup pesat 

di berbagai wilayah di Indonesia. Buktinya saat pertumbuhan industri secara 

keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan 

IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006) (Ririh, 2011). 

Kemudian industri kecil dan menengah juga menyumbang 32, 5% pertumbuhan 

nonmigas terlihat dari pertumbuhan industri nonmigas tahun 2012 yang mencapai 

6,4% masih di atas pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,23%, industri kecil dan 

menengah memberikan kontribusi sebesar 32,5% terhadap pertumbuhan industri 

non migas nasional (Lampost.co, 2013). 

Salah satu industri kecil dan menengah yang mengalami perkembangan 

yaitu kerajinan industri kulit di kawasan industri Sidoarjo, Jogjakarta, Magetan, 

dan berbagai wilayah di Indonesia. Hasil kerajinan kulit yang sudah tidak 

diragukan lagi kualitasnya terdapat di kabupaten Magetan Jawa Timur. Magetan 

banyak menghasilkan kerajinan kulit terutama dibidang fashion.  

Banyaknya industri kulit yang ada dikabupaten Magetan membuat 

masyarakat berinisiatif untuk mendirikan home industri yang bergerak dalam 

bidang kerajinan olahan kulit. Home industri ini juga membantu program 

pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran didaerah sekitarnya. 

Maka dari itu pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap potensi yang ada 

di daerahnya, hal ini menjadikan industri kerajinan kulit menjadi produk unggulan 



2 
 

kabupaten Magetan. Dinas perindustrian dan perdagangan memberikan fasilitas 

berupa pembinaan teknis dan bimbingan teknologi atau peralatan produksi. Dinas 

Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga memberikan dukungan berupa 

kegiatan promosi dan pemasaran. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

memberikan bantuan tenaga kerja.   

Kabupaten Magetan yang terkenal dengan pengrajin kulit ini, memiliki 

beberapa tempat pengolahan kulit yaitu kelurahan Selosari, desa Kauman, dan 

desa Mojopurno. Namun diantara tiga tempat tersebut hanya satu tempat yang 

digunakan sebagai kawasan pengolahan kulit menjadi barang kerajinan, yaitu 

kelurahan Selosari. Alasannya, karena kelurahan Selosari ini selain letaknya yang 

strategis dan berada di pusat kota Magetan juga karena kawasannya menjadi jalur 

utama wisatawan yang akan berkunjung ke Telaga Sarangan. Jadi hal ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat kelurahan Selosari khususnya warga Jalan Sawo 

untuk membuat kerajinan kulit untuk dijadikan produk oleh-oleh khas Magetan. 

Industri kerajinan kulit di Selosari dimulai pada tahun 1990 yang hanya 

terdiri dari 13 pengrajin atau tenaga kerja. Pada tahun 1991 berdiri perkampungan 

kerajinan kulit dengan anggota 9 UKM dan melibatkan 45 tenaga kerja. Tahun 

1994 diadakan pelebaran jalan dan berdiri 13 toko sebagai wujud perkembangan 

atau rintisan sentra kerajinan kulit. Tahun 2002 resmi berdiri sentra industri 

kerajinan kulit dengan jumlah 14 UKM dan 157 tenaga kerja. Perkembangan 3 

tahun terakhir, tahun 2010 terdapat 33 unit usaha dengan 157 tenaga kerja, tahun 

2011 terdapat 35 unit usaha dengan 178 tenaga kerja dan tahun 2012 terdapat 36 

unit usaha dengan 223 tenaga kerja. Unit-unit usaha tersebut juga sudah mendapat 
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ijin dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Magetan. (Limostin, diakses Jumat, 17 April, 23:19) 

Hasil produksi kerajinan kulit Magetan semula hanya berupa sandal klasik 

berwarna coklat, kini berkembang menjadi bermacam-macam jenis hasil produksi 

antara lain sepatu, tas, ikat pinggang, gantungan kunci, sandal, dan jaket. Dari 

hasil tersebut yang kemudian diberi warna sesuai dengan keinginan. Usaha 

industri kerajinan kulit secara bertahap mengalami peningkatan tidak hanya di 

bidang produksi namun pemasarannya mengalami peningkatan yang pesat. Untuk 

pasar produksi tidak hanya sebatas pasar lokal saja namun sudah bisa mencapai 

pasar regional seperti Sumatra, Jakarta, Bojonegoro, Probolinggo, Madura, 

Kertosono, Palu, Samarinda, Irian, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain.  

 Salah satu home industri pengrajin sepatu kulit yang cukup menonjol di 

kota Magetan adalah Figha Shoes, meskipun hanya khusus menjual produk sepatu 

kulit dalam perkembangannya Figha Shoes selalu melakukan pembaruan mulai 

dari model sepatu, warna sepatu, macam-macam tali sepatu, dan macam-macam 

model hak sepatu. Figha mempunyai karakteristik tersendiri dalam produknya 

dibandingkan dengan kompetitornya, adanya pembeda ini bertujuan untuk 

membantu dalam promosi brand image-nya. Pembentukan brand image sangat 

dibutuhkan disetiap produk, supaya konsumen mudah dalam mengingat produk 

yang ditawarkan perusahaan.  

Apabila pembentukan brand image yang bagus tentang produk telah 

berhasil maka konsumen juga tidak akan ragu lagi ketika memutuskan untuk 

membeli produk perusahaan. Agar pembentukan brand image bisa sampai kepada 

target audiennya maka dibutuhkan suatu strategi komunikasi pemasaran mengenai 
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brand image produk. Dalam menerapkan kebijakan komunikasi pemasaran 

(promosi), Figha Shoes tergolong berbeda dengan perusahaan yang lainnya. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakan Figha Shoes memanfaatkan media sosial instagram 

untuk mempromosikan produknya. Selain itu Figha shoes juga tidak 

meninggalkan tradisi komunikasi pemasaran secara langsung melalui personal 

selling. 

 Aktivitas promosi secara langsung yang dilakukan oleh Figha Shoes 

biasanya ditujukan untuk para wisatawan dan pasar lokal. Sedangkan untuk 

konsumen yang berada di luar jangkauan Figha shoes menggunakan media sosial 

instagram sebagai sarana promosi brand image produknya. Aktivitas promosi 

melalui media sosial harus mengedepankan keahlian dalam berkomunikasi. 

Karena konsumen yang dihadapi berinteraksi secara tidak langsung, maka tidak 

bisa mengetahui gerak gerik atau ekspresi dari konsumen, usia konsumen, dan 

keahlian konsumen dalam berkomunikasi. 

 Aktivitas promosi berusaha menarik perhatian konsumen melalui 

informasi yang diberikan kepada konsumen untuk memberitahukan adanya 

produk baru perusahaan. Dengan tujuan setelah adanya penyebarluaskan 

informasi konsumen terus mengingatnya sehingga timbul keinginan konsumen 

untuk mencoba dan membeli produk perusahaan. Tidak dapat dipungkiri lagi 

aktivitas promosi ini adalah salah satu faktor yang diperlukan bagi keberhasilan 

dan strategi komunikasi pemasaran yang dterapkan oleh suatu perusahaan 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya. 
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 Proses perkembangan suatu perusahaan selain dibutuhkan keahlian dalam 

mempromosikan produk juga diperlukan adanya pembentukan brand image 

perusahaan atau produk. Brand image juga merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu merek, karena dengan adanya hal tersebut konsumen akan 

lebih mudah tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Brand Image adalah 

deskripsi tentang segala hal yang mengenai merek dan termasuk keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. Deskripsi mengenai gambaran produk yang 

diantaranya meliputi kualitas produk, kepercayaan, manfaat produk, pelayanan. 

Setelah  brand image tersebut berhasil terbentuk didalam benak konsumen, maka 

konsumen yang terbiasa menggunakan merek-merek tertentu akan melekat secara 

terus-menerus. 

 Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kabupaten 

Magetan terkenal dengan pengrajin kulit, sehingga bisa disebutkan kulit sebagai 

ikon dari kota tersebut. Fenomena  perkembangan home industri pengrajin kulit di 

Magetan yang begitu pesat menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

aktivitas promosi dalam menguatkan brand image yang dilakukan oleh salah satu 

home industri pengrajin sepatu kulit di Magetan, yaitu Figha Shoes. Seperti yang 

telah disebutkan di atas, bahwa salah satu keberhasilan perusahaan bisa dilihat 

dari keberhasilan dalam promosi dan penguatan brand image. Dengan demikian 

peneliti akan melakukan penelitian pada aktivitas promosi dalam menguatkan 

brand image produk yang dilakukan oleh home industri pengrajin sepatu kulit 

Figha Shoes.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana aktivitas promosi dalam menguatkan brand image produk 

yang dilakukan oleh home industri pengrajin sepatu kulit Figha Shoes di Magetan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas promosi 

dalam menguatkan brand image produk yang dilakukan oleh home industri 

pengrajin sepatu kulit Figha Shoes di Magetan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Untuk membutikan secara teoritis tentang aktivitas promosi yang 

dilakukan khususnya aktivitas promosi brand image produk 

b. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan bisa memberikan 

kontribusi pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan, juga dapat memberi 

sumbangan pemikiran dalam rangka proses penelitian di masa yang akan 

datang. Selain itu juga untuk menambah referensi pengetahuan bagi 

kalangan mahasiswa sebagai salah satu bahan acuan bagi yang berminat 

melakukan penelitian dalam bidang aktivitas promosi mengenai brand 

image produk. 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

tambahan referensi bagi penelitian-penelitian serupa yang dilakukan oleh 

mahasiswa Ilmu Komunikasi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

Figha Shoes mengenai aktivitas promosi brand image yang telah dilakukan, 

sehingga dapat menjadi tolak ukur aktivitas apa yang belum ia terapkan, 

sehingga bisa meningkatkan penjualan melalui brand image produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


