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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Bisnis consumer good khususnya makanan dan minuman di Indonesia 

telah berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari penetrasi  modern market di 

berbagai daerah yang terus menjamur dari kota-kota besar hingga ke daerah 

pinggiran (rural area). Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007-2012, 

jumlah gerai ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% 

per tahun. Pada tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 

10.365 gerai, kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di 

hampir seluruh kota di Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja 

diikuti oleh pertumbuhan penjualan. Untuk penyebaran modern market jenis gerai 

minimarket, paling banyak di Pulau Jawa dengan jumlah 57%, dan Sumatera 

dengan 22% gerai, sisanya 21% ada di pulau lain. Bisnis ini lebih cepat tumbuh di 

pinggiran kota, karena banyaknya pemukiman penduduk di lokasi tersebut. 

Sehingga daerah ini menjadi target pengembangan ritel modern jenis minimarket 

(www.datacon.co.id). 

 Menurut data yang dilansir oleh Media Data-APRINDO dari tahun 2004 

hingga tahun 2008, mini market mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 

turnover tertinggi sebesar 38% per tahunnya, disusul kemudian oleh hypermarket 

sebesar 21,5% dan supermarket yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 6% 
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per tahun. Sejalan dengan tingginya growth, khususnya pada mini market, 

ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dalam ekspansi pasar dari dua 

pelaku bisnis besar di dalamnya yaitu Indomaret dan Alfamart 

(www.datacon.co.id). 

Modern market banyak menyerap produk-produk makanan dan minuman 

cepat saji maupun  consumer good untuk dijual kepada konsumen akhir. Bisnis 

makanan dan minuman di Indonesia khususnya bisnis makanan ringan telah 

berkembang dengan sangat pesat, pemain sektor ini tidak hanya di dominasi oleh 

para pemain lama yang memiliki reputasi besar pada industri makanan dan 

minuman di Indonesia, tetapi juga diramaikan oleh pemain-pemain baru, produk-

produk impor, bahkan kini makanan ringan hasil produksi industri rumah tangga 

atau yang dikenal dengan nama produk usaha kecil menengah (UKM), 

distribusinya sudah masuk hingga modern market yang mana hal ini semakin 

membuat ramai dan padat sektor ini. 

 Pasar makanan ringan yang cukup kompetitif di Indonesia mencatatkan 

bahwa terdapat ratusan merk baru yang memasuki pasar. Berdasarkan hasil riset 

yang dilakukan oleh Nielsen Retail Audit 2007 menyebutkan bahwa pertumbuhan 

tersebut berjalan pada dua sisi yaitu volume dan value. Pertumbuhan volume di 

pasar makanan ringan berkisar 27% per tahun dan pertumbuhan value 34% per 

tahun (Syaputra, 2012: 2). 

 Persaingan yang ramai antara pengusaha makanan ringan baik yang telah 

memiliki reputasi besar pada industri makanan dan minuman, produsen skala 

pabrikan hingga home industri, menuntut para pelaku usaha untuk memberikan 
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mutu terbaik disetiap produknya, mulai dari bahan baku, cara produksi, tingkat 

kehigeinisan dan kualitas rasa. Seperti makanan ringan yang menggunakan bahan 

baku bumbu tabur, sebaiknya dipasok dari supplier bahan baku pabrikan karena 

kualitasnya lebih terjamin dibandingkan dari pasar tradisional. Bahan baku dari 

pabrikan juga harus dipilih yang sudah memiliki lisensi BPOM, agar tidak 

mengandung bahan kimia yang membahayakan tubuh dan tanpa pewarna.  

 Berbagai jenis dan cita rasa makanan ringan untuk anak-anak dapat 

dengan mudah dijumpai pada pasar tradisional hingga modern market. Makanan 

ringan ini termasuk bisnis kuliner yang bertahan cukup lama bila dibandingkan 

dengan menu kuliner lain yang tergolong makanan basah atau makanan berat. 

Home industri atau usaha kecil menengah, biasanya memproduksi banyak variasi 

makanan ringan anak-anak. Namun untuk pabrikan, mereka biasanya hanya 

berkonsentrasi pada satu produk makanan ringan saja. Misalnya, Sriboga, 

Corporate Communication Mayora Grup. Untuk Mayora saat ini hanya fokus 

membuat makanan ringan berbentuk biskuit dan wafer dengan aneka variasi, 

misal dibalut cokelat. Bukan membuat makanan ringan variasi lain seperti chiki 

dan sejenisnya. 

 Pangsa pasar anak-anak yang cukup luas dengan rentang usia yang cukup 

lebar mulai dari balita hingga remaja, membuat makanan ringan yang menyasar 

segmen anak-anak semakin marak, baik skala industri rumahan maupun pabrikan. 

Para produsen makanan ringan umumnya menyasar semua kelas mulai dari kelas 

bawah hingga kelas atas. Namun ada juga yang hanya menyasar segmen pasar 

kelas menengah ke bawah. Hal itu disebabkan, produk makanan ringannya dibuat 
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tanpa pengawet sehingga ketahanan makanan ringan tersebut sekitar 2,5 bulan 

saja. Dengan daya tahan yang begitu singkat, produsen tidak bisa memasukkan 

produknya ke supermarket yang merupakan tempat belanja kalangan menengah 

keatas. Untuk bisa masuk ke supermarket, daya tahan makanan ringan harus 

sampai minimal 6 bulan, dimana daya tahan tersebut hanya bisa diperoleh dengan  

menggunakan bahan pengawet makanan. 

 Kondisi persaingan pasar makanan ringan di Indonesia yang semakin 

ketat, menuntut perusahaan-perusahaan makanan ringan yang bermain di dalam 

industri tersebut mampu menggunakan strategi yang tepat dan jitu untuk 

memenangkan persaingan. Strategi pemasaran modern membutuhkan lebih dari 

sekedar pengembangan produk yang baik, pemberian harga yang menarik, dan 

membuatnya tersedia bagi pelanggan sasaran. Perusahaan juga harus 

berkomunikasi dengan pelanggan lama dan calon pelanggan potensial, dan apa 

yang mereka komunikasikan harus ditindak lanjuti. Maka dari itu, setiap 

perusahaan harus memiliki strategi komunikasi pemasaran yang merupakan 

perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat dan pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk meraih 

tujuan iklan dan pemasarannya.  

 PT Golden Leaves Jaya Abadi Malang adalah salah satu dari sekian 

banyak produsen makanan ringan. Dengan cabang perusahaan yang tersebar di 

delapan kota besar di Indonesia, PT Golden Leaves memiliki visi “Menjadi 

Perusahaan Snack Nomer 1 di Indonesia”. Perusahaan yang menghasilkan produk-

produk makanan ringan ini telah berdiri kurang lebih 35 tahun yang lalu oleh 



5 
 

ownernya yaitu Bapak Agus Suyono dan pada awal berdiri masih merupakan 

industri rumahan.  Sekitar tahun 2005 perusahaan ini mulai dikelola oleh putra-

putra beliau dengan bekal ilmu selama kuliah di luar negeri dan pengalaman kerja 

di salah satu perusahaan kopi nasional.  

Sejak tahun 2010, berdirilah PT Golden Leaves Jaya Abadi Malang yang 

mulai ditangani secara profesional dan terstruktur. Makanan ringan yang menjadi 

produk unggulan perusahaan ini adalah Kriptoss dan Ramene. Kedua jenis 

makanan ringan ini dapat diterima luas oleh masyarakat dan mampu menembus 

modern market. Produk-produk tersebut telah tersebar dan menjangkau seluruh 

pelosok Indonesia dengan dukungan kantor-kantor cabang dan beberapa produk  

juga sudah memasuki pasar luar negeri. Keberhasilan PT Golden Leaves Jaya 

Abadi menembus berbagai pasar dan bertahan ditengah persaingan pasar makanan 

ringan yang sangat ketat, tidak lepas dari peran komunikasi pemasaran. PT 

Golden Leaves Jaya Abadi menerapkan marketing communications atau 

komunikasi pemasaran untuk memperkenalkan produk-produk lokal mereka 

hingga bisa memasuki modern market. 

 Untuk segmen pasar bagi kelas menengah kebawah, pemasaran makanan 

ringan hasil produksi PT Golden Leaves Jaya Abadi dilakukan melalui distributor. 

Dimana distributor inilah yang nantinya menyalurkan produk kepada agen 

makanan ringan dan sales-sales. Meskipun target pasarnya kelas menengah ke 

bawah, para produsen tetap menjaga kualitas produknya. Karena kualitas adalah 

faktor penting dalam sebuah produk makanan. Jadi tidak ada perbedaan mengenai 

kualitas produk baik itu untuk memenuhi permintaan konsumen kelas menengah 
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ke bawah, konsumen kelas menengah ke atas maupun konsumen luar negeri. 

Yang membedakan hanyalah pengemasan produk yaitu reguler atau premium 

dengan tidak membedakan kualitas produk. 

 Menarik untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang 

digunakan oleh PT Golden Leaves Jaya Abadi Malang dalam memasarkan 

produknya hingga menembus modern market. Strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan ini mungkin berbeda dengan strategi komunikasi pemasaran yang 

diterapkan oleh PT Aseli Dagadu Djogdja yang lebih memperkuat pada brand 

produk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholehatun Nasiha dapat 

disimpulkan bahwa PT Aseli Dagadu Djogdja dalam rangka mengokohkan brand 

dan menghadapi para produsen pembuat produk palsu, melalui strategi 

komunikasi pemasaran terpadu adalah dengan melaksanakan program antara lain: 

kegiatan humas dan publisitas, penyelenggaraan event, buletin internal, 

maintaining stakeholder, kampanye “Kapan Ke Jogja Lagi?” dan kerjasama 

dengan berbagai media di Indonesia. 

 Sedangkan Ilmy Dewantari, melakukan penelitian mengenai strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Cafe Burger Loves Me untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung. Owner cafe menerapkan bauran pemasaran 

menurut teori Kotler (4Ps) dan untuk promotion-nya, owner menyampaikan pesan 

mengenai produk, harga dan tempat (fasilitas cafe) melalui media komunikasi 

pemasaran seperti promosi penjualan, pemasaran langsung, iklan dan publikasi. 

 Dari kedua hasil penelitian terdahulu tersebut, tentunya hasil yang 

disimpulkan akan berbeda ketika komunikasi pemasaran diterapkan pada obyek 
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yang berbeda dimana dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah PT Golden 

Leaves Jaya Abadi Malang. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

Penulis tertarik untuk memahami dan mengetahui akan fenomena sebuah 

perusahaan makanan ringan lokal yang bisa menembus pasar hingga modern 

market dengan menggunakan strategi komunikasi pemasaran. Sehingga penelitian 

ini mengangkat judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Lokal Untuk 

Memasuki Modern Market (Studi Deskriptif Pada PT Golden Leaves Jaya 

Abadi Malang)”. 

 

I.2. Pertanyaan Penelitian 

Strategi komunikasi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan sejenis dan untuk penetrasi pasar 

yang lebih luas. Oleh sebab itu  berdasarkan pembahasan sebagaimana sudah 

dijelaskan pada bagian awal naskah ini, maka muncul pertanyaan yang kemudian 

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi 

komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh PT Golden Leaves Jaya Abadi 

Malang sehingga perusahaan tersebut mampu menembus modern market dengan 

mengandalkan produk makanan ringan hasil produksi lokal? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang 

aplikasi strategi komunikasi pemasaran pada PT Golden Leaves Jaya Abadi 
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Malang sehingga perusahaan makanan ringan ini mampu menembus modern 

market dengan mengandalkan produk-produk lokal. 

 

I.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara akademis 

maupun praktis. 

1. Kegunaan Akademis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pengayaan bidang ilmu 

komunikasi dan juga sebagai referensi dan masukan bagi penelitian lebih 

lanjut tentang strategi komunikasi pemasaran produsen makanan ringan 

dan produsen lain yang bertujuan untuk memperluas area pemasaran. 

2. Kegunaan Praktis, agar melalui penelitian ini mampu memberikan 

gambaran mengenai strategi komunikasi pemasaran untuk 

direkomendasikan kepada pelaku usaha lainnya yang mempunyai target 

menembus modern market dan memperluas pemasaran. 

 

 


