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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Negara di dunia yang 

kaya akan kebudayaan. Yang mana budaya  di Indonesia tersebar hampir semua 

aspek kehidupan, mulai dari tarian, alat musik tradisonal, adat istiadat, pakaian 

adat,rumah adat, dan masih banyak yang lainnya dan beragam yang dimiliki oleh 

Indonesia.  Salah satu yang menjadi ciri khas nusantara salah satunya adalah 

batik. Dimana saat ini batik sudah menjadi identitas yang tidak bisa di miliki oleh 

Negara-negara lainnya karena sudah menjadi suatu kebudayaan hak paten bangsa 

Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya produk batik banyak mengalami 

perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman, beralih pada 

motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya. 

Melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni 

batik tulis seperti yang dikenal pada saat ini.1  

Dengan adanya penetapan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bagi 

sebagian  para pemilik modal, peristiwa ini menjadi salah satu tempat untuk 

mengembangkan wirausaha baik besar maupun kecil untuk dapat melakukan 

aktivitas pemasaran dan memproduksi batik secara luas. karena melihat penikmat 

batik tidak hanya untuk kalangan atas atau bahkan bangsawan  namun semakin 

berkembangnya kreatifitas masyarakat batik saat ini bisa diterapkan dan 

                                                             
1 Anna Yulia Hartati, Diplomasi Kebudayaan Batik Indonesia, 02 Oktober 2009. 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/02/82487/10/Diplomasi.K 

ebudayaan.Batik.Indonesia, diakses 24 April 2014 
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diaplikasikan  untuk semua kalangan dari orang tua, dewasa, dan anak-anak bisa 

menikmati batik untuk di pergunakan setiap harinya.  

Dalam pemasaran yang modern saat ini tidaklah hanya dengan 

menggunakan produk dan jasa yang berkualitas, harga yang kompetitif, dan 

ketersediaan produk bagi pelanggan. Tapi pemasaran yang modern juga 

memerlukan komunikasi interaktif yang berkesinambungan dengan pelanggan 

potensial dan aktual. Kemajuan teknologi komunikasi saat ini memfasilitasi 

berkembangnya sejumlah media baru untuk berkomunikasi dengan pelanggan  

dan inilah suatu ide kreatif dan inovatif dari para wirausaha untuk 

mengembangkannya.  

Menurut Suryana,2 wirausaha yang mampu untuk mengolah kreatifitas dan 

inovasi-inovasi untuk mengembangkan usahanya demi menciptakan peluang. 

Diperlukan strategi yang baik untuk menghasilkan tujuan yang di inginkannya. 

Setiap program atau kegiatan komunikasi pemasaran diimplementasikan, maka 

akan muncul efek dari tindakan komunikasi itu. Efek tersebut terjadi setelah 

penerima (receiver) menerima pesan yang telah melalui serangkaian proses. 

Setiap individu penerima pesan akan mengalami efek yang berbeda-beda, seperti 

penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu informasi mengenai suatu 

produk atau jasa tertentu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi 

setuju akan pentingnya menggunakan suatu produk atau jasa tertentu), perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli barang yang 

ditawarkan menjadi bersedia membelinya), dan sebagainya. 

                                                             
2 Suryana.2006.Kewirausahaan Pedoman Praktis,Kiat dan proses menuju sukses.Jakarta:Salemba 

Empat, hlm: 2 
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Karena efek itulah, maka para komunikator pemasaran akan mencari 

strategi tertentu agar komunikasi yang dilakukannya dapat menghasilkan efek 

yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Deddy Mulyana, bahwa ketika 

orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi 

mereka. Hal ini berarti, para komunikator pemasaran memilih strategi tertentu 

dalam menyampaikan pesan mengenai produk atau jasa yang mereka wakili 

berdasarkan bagaimana para konsumen yang menjadi target market yang 

menerima pesan akan merespons.3 

Sebagaimana komunikasi pemasaran terpadu dan perkembangannya untuk 

memasarkan suatu produk, diperlukan suatu pemasaran yang terpadu yang 

mengarahkan seluruh komponen penunjang keberhasilan pemasaran sehingga 

seluruh aktivitas komunikasi pemasaran dapat dilakukan secara terpadu dan 

bersinergi satu dengan yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada Nico batik 

yang mana merupakan salah satu kewirausahaan muda di probolinggo yang mau 

ikut serta dalam mengembangkan batik Probolinggo  yang memproduksi dan 

menjual produk batik tulis  khas Kota Probolinggo. 

Saat ini Nico batik mampu untuk bersaing dalam memenuhi  kebutuhan 

dan keinginan masyarakat, yang mana produk yang dihasilkan didisplay kedalam 

galery yang diberi nama nico art galery yang memamerkan hasil kreatifitas dalam 

memproduksi batik. Dalam  usahanya Nico batik mampu bersaing dengan 

pembisnis batik  yang lain yang ada di Kota Probolinggo yang mana para pesaing 

membidik pangsa pasar dengan beorientasi terhadap orang dewasa dan hanya 

                                                             
3 Mulyana, D. 2003. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm:9 
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menjual berbagai motif local saja oleh karena itu nico batik menciptakan peluang 

pasar dengan membidik para remaja-remaja kota probolinggo dan sekitarnya yang 

bertujuan untuk memperkenalkan batik khas daerahnya dan  mengajak untuk 

berkreatifitas dalam mengembangkan batik tulis khas probolinggo.Dalam 

perjalanan bisnis Nico batik mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemkot 

Probolinggo untuk mengembangkan usaha batiknya  dan menjadikan  salah satu 

identitas wirausaha batik kota probolinggo  yang diakui masyarakat  dan juga 

mendapat dukungan dari Ibu Walikota dengan memberikan kegiatan pelatihan  

membatik  kepada warga sekitar. 

Produksi batik yang dihasilkan oleh nico batik  berbagai macam-macam 

motif batik tulis khas Probolinggo diantaranya manggur (mangga-anggur), 

pesisiran, bayu (angin), seribu taman, dan nico batik juga melakukan 

pengembangan produknya dengan memproduksi batik pendalungan yang mana 

motif ini jarang di minati pengrajin dan disini jugalah nico batik mengembangkan 

motif ini dengan pengembangan warna yang di sesuaikan dengan selera remaja 

dan tidak hanya itu saja nico batik juga mengembangkan motif sesuai imajinasi 

yang di inginkan pelanggan dan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. 

Dengan ini nico batik mampu  mengidentifikasi target sasaran dan kelemahan 

pesaing, untuk bisa saling berkompetisi dalam menjual produk. Dengan 

mengembangkan bauran pemasaran wirausaha ini mampu mengembangkan 

produk (motif, warna), harga (terjangkau  untuk remaja), distribusinya, dan 

pengembangan promosi yang dilakukannya untuk memperkenalkan batik tulis 
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kemasyarakat luas. Yang membedakan dengan wirausaha batiknya dengan  

wirausaha batik lainnya  di Probolinggo. 

Pada umumnya semakin banyaknya masyarakat berpikir bahwa batik yang 

beredaran di pasaran adalah batik tulis, namun pada kenyataanya bahwa batik 

yang banyak beredar  dipasaran adalah batik printing yang mana batik yang 

dihasilkan melalui mesin digital yang banyak diproduksi oleh pabrik textil, 

keresahan inilah yang dirasakan para pengrajin untuk memerangi batik printing 

dan menanamkan anggapan masyarakat akan keaslian batik tulis. 

Karena hal itulah nico batik juga ikut dalam paguyuban batik kota 

probolinggo atau biasa disebut KIPROKOTA (Kelompok Pembatik Kota 

Probolinggo) yang mana tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan 

karya cipta motif seni batik khas kota probolinggo sebagai warisan budaya serta 

meningkatkan ekonomi industri kecil menengah  di Kota Probolinggo untuk 

bersaing di industri batik nasional dan misi melestarikan karya motif batik, 

bersama-sama untuk memerangi plagiat dan meminimalisir pemikiran masyarakat 

terhadap batik printing,menjalin kebersamaan dan silahturahmi. 

Berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan bisnis dan juga didalam 

perusahaan fenomena tersebut antara lain persaingan produk yang semakin gigih, 

lingkungan komunikasi yang semakin berubah, maka dari fenomena itulah harus 

diperhatikan oleh nico batik agar dapat menyusun strategi dalam menjaga kualitas 

produk dengan strategi pemasaran terpadu yang sudah dilakukannya, untuk tetap 

menunjukkan eksistensinya dalam penggerak wirausaha muda di Probolinggo. 
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Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Nico Art Galery Probolinggo, 

dimana sampai saat ini kegiatan usahanya masih bertahan dalam dunia wirausaha 

batik Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

judul ” Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu (Intregrated Marketing 

Communication) dalam Kewirausahaan Batik Tulis”. (Studi deskriptif Pada Nico 

Batik di Kota Probolinggo) 

B.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

terpadu yang dilakukan Nico Batik dalam kewirausahaan batik tulis Probolinggo? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka penelitian ini 

hanya membahas tentang bentuk strategi komunikasi pemasaran terpadu yang 

digunakan oleh Nico Batik dalam kewirausahaan batik tulisnya. Karena 

pelaksanaan strategi tersebut merupakan aktivitas komunikasi dalam strategi 

pemasaran  dalam pencapaian tujuan  

D.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Nico Batik 

dalam kewirausahaan batik tulis Probolinggo.  

E.Manfaat Penelitian 
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Dari penelitian yang akan dilakukan ini maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis : 

a. Manfaat Akademis 

Dapat digunakan dalam menambah pengetahuan serta sebagai 

informasi tambahan untuk bahan perbandingan dan pertimbangan dalam 

memecahkan masalah yang sama. Hasil penelitian di harapkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pertimbangan atau 

rujukan dan masukan bagi peneliti sejenis selanjutnya 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan 

sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan dan pengambilan keputusan 

strategi yang bertujuan untuk keberhasilan wirausaha. 

c. Bagi Pemilik Usaha 

 Dapat memberikan tambahan informasi dan masukan sebagai 

bahan pertimbangan dan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis 

yang berguna untuk  keberhasilan wirausaha dalam pemasaran batik tulis  

 

 


