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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari 

satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. 

Komunikasi merupakan suatu elemen penting dalam menjalin hubungan atau 

berinteraksi dengan seseorang (Agus Hermawan, 2012:4-5). Melalui komunikasi, sikap 

dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain.  

Sama halnya dalam dunia bisnis, diperlukan kegiatan komunikasi pemasaran yang 

efektif dalam menawarkan produk. Menurut W.Y Stanton, definisi pemasaran adalah 

sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk 

merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual 

maupun potensial (Agus Hermawan, 2012:40). Hal tersebut juga dapat dijelaskan 

melalui konsep 4P dalam bauran pemasaran yaitu, produk (product), harga (price), 

tempat (place), promosi (promotion).  

Promosi menjadi salah satu bagian dari strategi komunikasi pemasaran pada 

perusahaan. kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang menjadi 

prioritas dalam kegiatan pemasaran (Agus Hermawan, 2012:38). Secara luas 

komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan 

keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan 

dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. 
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Pemasaran modern menuntut lebih dari sekedar membuat produk yang baik, 

memberikan harga yang menarik, dan menyediakannya bagi pelanggan yang dituju. 

Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pelanggan lama maupun calon pelanggan, 

dan apa yang mereka komunikasikan tidak boleh bersifat serampangan. Hal itulah yang 

harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran 

yang tepat dan efektif (Sunarto, 2003) 

Setiap badan usaha mempunyai kegiatan komunikasi pemasaran masing-masing, 

dimana kegiatan komunikasi pemasaran juga harus mempertimbangkan aspek 

segmentasi, targeting, dan positioning yang ingin dibentuk oleh perusahaan. Selain itu, 

dalam merancang komunikasi pemasaran yang efektif, para pelaku bisnis harus 

memahami proses komunikasi secara umum. Proses komunikasi sendiri terdiri atas 

pelaku komunikasi (pengirim dan penerima pesan), alat komunikasi (pesan dan media), 

fungsi komunikasi (encoding, decoding, respon, dan umpan balik), dan gangguan 

(Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, 2012). 

Di era modernisasi, dimana teknologi semakin canggih menguntungkan para pelaku 

bisnis dalam mempromosikan produknya melalui sosial media yang beragam seperti 

twitter, instagram, path, facebook, dan lain sebagainya. Hal demikian dinilai efektif, 

karena selain tidak memerlukan modal yang besar tetapi sudah menjangkau banyak 

audiens.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, diperlukan adanya produk 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tak heran para pelaku bisnis terus bersaing 

dalam memasarkan produknya demi menarik perhatian konsumen. Maka dari itu, 
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diperlukan kegiatan komunikasi pemasaran yang efektif tak terkecuali pada bisnis yang 

bergerak di bidang kuliner seperti Kober Bar Mie Setan. 

Beberapa tahun belakangan ini, di kota Malang sedang trend kuliner mie pedas 

dengan level tertentu. Salah satu pelopor kuliner unik di kota Malang adalah Kober Bar 

Mie Setan. Melalui wawancara pra riset yang dilakukan peneliti terhadap owner dari 

Kober Bar Mie Setan didapatkan beberapa informasi, seperti cafe ini mulai didirikan 

pada pertengahan tahun 2011 lalu bertempat di JL.Bromo no.1a, kota Malang. Diawal 

kemunculannya, cafe ini banyak menyita perhatian dari masyarakat kota malang 

terutama bagi pecinta kuliner karena Kober Bar menyuguhkan menu unik yang diberi 

nama Mie Setan. Memang saat itu kuliner bercita rasa pedas sedang menjadi trend dan 

banyak diminati oleh masyarakat. Kober Bar sendiri adalah singkatan dari (kelompok 

bermain) yang merupakan nama suatu komunitas sekaligus pendiri dari Kober Bar Mie 

Setan. 

Sebelum memulai usaha kuliner dengan mendirikan Kober Bar Mie setan ini, 

komunitas kober ini juga pernah mencoba usaha lain yaitu warehouse, galeri sepeda, 

dan cafe tapi tidak cukup berhasil. Akhirnya dengan kejeliannya melihat kondisi pasar 

saat itu, mereka pun berinovasi menciptakan menu makanan baru berbahan dasar mie 

bercita rasa pedas dengan pilihan level 1 sampai 5. Tetapi bagi masyarakat yang tidak 

menyukai rasa pedas, Kober Bar juga menyediakan menu mie angel yaitu tanpa sambal. 

Mengapa memilih mie sebagai menu andalan karena terinspirasi dari kuliner khas kota 

Malang yaitu cwie mie, ujar mas Gami salah seorang anggota komunitas Kober yang 

sekaligus sebagai penanggung jawab Kober Bar Mie Setan di kota Malang. 
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Selain mie setan sebagai menu makanan andalan, ternyata Kober Bar ini juga 

mempunyai menu minuman andalan yaitu es kuntilanak, es genderuwo, es pocong, dan 

es sundel bolong. Dari nama-nama makanan dan minuman yang disuguhkan memang 

tergolong unik dan langka, hal ini tak lain bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. 

Dalam dunia bisnis, inovasi-inovasi yang kreatif memang selalu dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelanggan yang loyal dan salah satu upaya dalam menghadapi para 

pesaing. Hal itulah yang dilakukan oleh Kober Bar yang menciptakan menu andalan 

baru yaitu Mie Iblis. 

Sampai tahun 2014 ini, Kober Bar Mie Setan telah memiliki 6 cabang diantaranya 

di kota Malang ada 2 cabang yaitu di JL.Bromo, JL.Soekarno Hatta, hadir juga di 

Surabaya, Gresik, Bali, dan Jember dengan masing-masing 1 cabang. Selain itu Kober 

Bar juga menyuguhkan konsep tempat yang homey dimana pengunjung seolah berada 

di teras rumah dengan suasana yang santai, full music, sambil menikmati makanan dan 

minuman mereka. Tak hanya itu, harga yang ditawarkan untuk menu-menu andalan dari 

Kober Bar ini juga tergolong murah. 

Perkembangan dalam dunia bisnis dan lingkungan pemasaran yang semakin 

kompetitif, membuat persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat. Hal itulah yang juga 

dialami oleh Kober Bar Mie Setan, dimana sekarang banyak bermunculan pesaing-

pesaing yang juga menawarkan menu yang sama. Beberapa pesaing dari Kober Bar Mie 

Setan diantaranya, Mie Galau, Mie Jogging, Mie Buto Ijo, Mie Zombie, Mie Ganbatte, 

dan masih banyak lagi. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Manajer 

Operasional dari Kober Bar, data pelanggan sebelum dan sesudah banyaknya 

kompetitor cenderung meningkat. Data tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah 

bahan baku produksi. 
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Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis membuat Kober Bar Mie Setan 

melakukan berbagai cara agar tidak kalah dengan pesainganya. Hal demikian dilakukan 

untuk mempertahankan loyalitas konsumen agar tetap menjadi konsumen setia Kober 

Bar Mie Setan. Dalam mewujudkan perencanaan yang sukses agar tercapai sebuah 

tujuan yang dikehendaki, pasti diperlukan sebuah kegiatan komunikasi pemasaran yang  

tepat dan efektif. Karena tanpa kegiatan komunikasi pemasaran yang efektif, Kober Bar 

Mie Setan akan ditinggalkan para konsumennya mengingat begitu banyak pesaing yang 

tak kalah gencar melakukan promosi demi menarik perhatian dan merebut pasar 

pelanggan. 

Mengacu pada latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin  mengangkat tema 

utama skripsi dengan judul “Komunikasi Pemasaran Dalam Mempertahankan 

Konsumen (Studi Pada Kober Bar Mie Setan Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana komunikasi pemasaran Kober Bar Mie 

Setan dalam mempertahankan konsumen?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Kober Bar Mie Setan dalam mempertahankan konsumen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan 

ilmu komunikasi khusunya dalam bidang komunikasi pemasaran dan juga menjadi 

referensi bagi penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kober Bar Mie Setan sebagai 

masukan dan pertimbangan dalam melakukan sebuah kegiatan komunikasi 

pemasaran yang tepat. Dan bagi peneliti juga berguna untuk menambah ilmu dan 

pengalaman khusunya pada kegiatan komunikasi pemasaran. 

 

 

 
 


