
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempat wisata merupakan salah satu tempat yang biasa dimanfaatkan 

masyarakat untuk melepas penat ketika mereka lelah dalam belajar maupun 

bekerja. Dimana ketika  melakukan refreshing ke suatu tempat wisata, mereka 

akan merasa lebih senang, enjoy, pikiran menjadi fresh dan siap melakukan 

aktivitas yang akan dilakukannya kembali. 

Berbicara tentang tempat wisata, ada banyak sekali macam – macam te 

mpat wisata yang beberapa diantaranya yaitu, Taman Bermain, Pantai,  Museum, 

Wisata Pemandian, Gunung, termasuk Wisata Kuliner. Di Malang ada beberapa 

tempat wisata dimana tempat wisata tersebut juga menyuguhkan wahana edukasi 

seperti Jawa Timur Park 1, jawa Timur Park 2, Eco Green Park, Taman Rekreasi 

Sengkaling UMM, Museum Angkut, dan lain-lain. Jadi selain untuk tujuan 

berlibur,  tempat – tempat wisata tersebut juga bisa dijadikan tempat belajar 

khusunya pada anak – anak. 

  Jika tempat wisata biasanya hanya untuk berenang, bermain dan belajar 

kali ini muncul wisata baru yang mengusung tentang kuliner, yaitu Sengkaling 

Food Festival. Sengkaling Food Festival  merupakan tempat wisata yang berada 

di kawasan Taman Rekreasi Sengkaling UMM. Sejak berubah kepemilikan 

Taman Rekreasi Sengkaling menjadi milik Universitas Muhammadiyah Malang, 

maka munculah wahana baru Wisata Kuliner terbesar di Jawa Timur yang diberi 

nama Sengkaling Food Festival. Dibangunnya Sengkaling Food Festival 
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mengusung konsep penggabungan antara Wisata Kuliner dan Taman Rekreasi. 

Dimana, Sengkaling Food Festival yang menyediakan beberapa tenant menu 

varian makanan dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari luar negeri.  

Meskipun di tempat wisata lain juga menyediakan berbagai macam makanan, 

namun menu yang tersedia tidak sebanyak di Sengkaling Food Festival. 

Selain letaknya yang strategis di pinggir jalan Raya antara Malang-Batu, 

Tempat Wisata ini juga mudah dijangkau oleh pengunjung dan dekat dengan  

Universitas  ternama yang ada di malang, seperti Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang,  Universitas Negeri 

Islam Malang, Universitas Negeri Malang. Didukung oleh lahan parkir yang luas 

dan pengelolaan yang baik, maka dapat menampung kendaraan dengan jumlah 

pengunjung yang sangat banyak. Kemudian didukung dengan setting yang 

menarik dapat menjadikan tempat yang nyaman untuk berkumpul dengan 

keluarga, teman, kongkow, maupun meeting point. Selain memiliki puluhan menu 

makanan dan minuman, Sengkaling Food Festival juga memiliki fasilitas umum 

lainnya yaitu: mushola, ATM, toilet, live music area, toko pakaian, toko oleh-oleh 

khas Malang, arena bermain anak-anak, serta desain tempat yang menarik untuk 

berfoto. 

Soft opening yang dilakukan pada 15 Juli 2014 mampu menarik perhatian 

masyarakat untuk berkunjung kesana dan dilakukan grand opening pada bulan 

Agustus – September  2014 yang di meriahkan oleh beberapa Artis terkenal dari 

Ibu Kota. Sebenarnya tempat – tempat kuliner yang ada di Kota Malang juga 

sudah banyak, namun memang tidak semua menu tersedia di tempat tersebut. Dan 

yang membuat berbeda dari Sengkaling Food Festival dengan tempat kuliner yang 
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lain yaitu dari segi tempat yang lebih luas, mengusung konsep outdoor, penataan 

yang unik dan menggunakan lampu warna warni, permainan anak-anak, varian 

menu yang lebih banyak,  live music area, terdapat arena yang bisa untuk berfoto, 

kemudian sistem bayar yang menggunakan food card dan berbagai event yang 

menarik. 

Namun dengan berjalannya waktu Sengkaling Food Festival membuat 

jumlah konsumen pasang surut dalam sehari – hari terkecuali di akhir pekan. Pada 

akhir pekan jumlah konsumen relatif  lebih banyak daripada hari – hari biasa. Hal 

tersebut juga tidak asing terjadi pada usaha kuliner di tempat lain. Agar menarik 

minat konsumen yang berkunjung ke Sengkaling Food Festival, bagian 

manejemen Sengkaling melakukan media promosi melalui perencanaan event 

yang akan diseleggarakan. Misalnya ketika akhir tahun 2014 dan menjelang tahun 

baru, Sengkaling Food Festival membuat event tiup terompet bersama, pesta 

kembang api dan ada penampilan – penampilan hiburan lainnya. Dan pada bulan 

Februari, ketika memperingati Tahun Baru Imlek, Sengkaling Food Festival juga 

mangadakan event Barongsai, musik dangdut, dan lain-lain. Selain itu manajemen 

Sengkaling juga mengikuti pasar, seperti pada tahun 2015 ini Indonesia 

dihebohkan dengan batu batuan akik yang memiliki berbagai macam jenis, asal 

batu, manfaat dan modelnya. Dengan adanya peluang dan kesempatan yang ada, 

Sengkaling Food Festival juga turut mengadakan event pameran batu akik, yang 

mendatangkan pedagang maupun batu batuan dari berbagai daerah. Pada dasarnya 

kegiatan tersebut tidak saling berkaitan antara promosi wisata kuliner dengan 

pameran batu – batuan. Namun, kegiatan tersebut bertujuan sebagai media 

promosi agar  menarik minat pelanggan atau calon konsumen agar tetap tertarik 
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untuk datang ke Sengkaling Food Festival. Bahkan rencana kedepannya akan 

menjadikan pameran batu akik sebagai wahana baru di Taman Rekreasi 

Sengkaling UMM, yang menjadi satu ruang lingkup dengan Sengkaling Food 

Festival. Namun sebelum di resmikan sebagai wahana baru maka akan dilakukan 

uji coba terlebih dahulu selama 6 bulan kedepan, yaitu mulai bulan Agustus 2015 

sampai dengan bulan Februari 2016 mendatang.  

Perkembangan dan sistem perekonomian semakin maju, hal ini 

mengakibatkan persaingan yang sangat ketat di dunia usaha. Untuk tetap bisa 

bertahan dan berkembang didalam menghadapi persaingan yang semakin kuat 

Sengkaling Food Festival harus menjaga kualitas jasa dan mengkomunikasikan 

produk dengan tepat sehingga memunculkan peluang bagi perusahaan untuk 

berkembang dan mengungguli pesaing-pesaingnya dan juga dapat 

memaksimalkan dalam memasarkan produknya. Begitu banyaknya kompetitor 

tempat kuliner dengan tipe dan segala fasilitasnya yang ditawarkan kepada 

konsumen membuat Sengkaling Food Festival perlu melakukan strategi promosi 

yang tepat untuk mempertahankan loyalitas pelangganya. Sukses tidaknya suatu 

perusahaan sangat tergantung bagaimana perusahaan tersebut mengelola 

hubungan baik dengan masyarakat. Opini yang diberikan masyarakat juga dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, 

perusahaan haruslah menggunakan metode pemasaran modern. Dengan tujuan 

agar informasi-informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan dapat diakses 

oleh target konsumen secara tepat. Cara ini membutuhkan lebih dari sekedar 

mengembangkan dan membuat harga produk atau jasa.  Diperlukan 

pengkomunikasian informasi melalui berbagai communication channel, baik 
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langsung maupun tidak langsung dan mengoordinasikan distribusinya. Perusahaan 

juga harus berkomunikasi dengan pelanggan potensialnya, bisa berperan sebagai 

komunikan dan juga komunikator.  

Sengkaling Food Festival perlu menggalakkan strategi promosi untuk 

lebih memepertahankan loyalitas pelanggannya. Tanpa adanya strategi promosi 

yang baik, produk akan ditinggalkan oleh para pelanggannya. Terlebih lagi 

kompetitor-kompetitor Sengkaling Food Festival sangat gencar melakukan 

promosinya, maka perusahaan berusaha mencari suatu bentuk promosi yang tepat, 

sehingga pasar atau konsumen akan terus memberikan respon positif terhadap 

produk hiburan yang diberikan Sengkaling Food Festival. Berkaitan dengan hal 

tersebut maka perusahaan perlu membuat strategi promosi yang ditujukan kepada 

konsumen, sehingga dapat meningkatkan target penjualan. 

Manajemen, dalam konteks strategi, mempunyai peran untuk membantu 

perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan 

usaha (Soemirat, 2008:89). Misalnya perubahan peraturan, situasi ekonomi, 

jumlah pelanggan, perkembangan teknologi/komunikasi, dan perkembangan 

peningkatan pengunjung. 

Istilah  strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau 

rencana jangka panjang perusahaan. Menurut Cutlip&Center (dalam 

Abdurachman), proses marketing sepenuhnya mengacu kepada pendekatan 

manajerial, Proses ini terdiri dari: Fact Finding, planning, communication, dan 

evaluation. (Abdurachman, 2001:31) 

Dalam konteks penelitian strategi komunikasi pemasaran di Sengkaling 

Food Festival ini mengacu pada tahap planning atau perencanaan. Jadi rencana 
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apa saja yang dibuat dan akan dilakukan oleh manajemen Sengkaling dalam 

meningkatkan jumlah konsumen di Sengkaling Food Festival. 

Terdapat tujuh aspek dasar yang harus dicapai oleh sebuah organisasi 

bisnis agar dapat bertahan dalam kompetisi yang ketat saat ini, yaitu : 

a. Konsumen tepat sasaran 

b. Kualitas produk dan layanan terbaik melalui penguasaan teknologi terbaru 

c. Adanya diferensiasi produk dan layanan dengan pesaing 

d. Positioning produk dan perusahaan sebagai penggerak pasar 

e. Kecepatan penetrasi pasar (lokal maupun internasional) 

f. SDM dengan kualitas tertinggi dan dapat bekerja secara tim 

g. Kepemimpinan yang dapat beradaptasi dalam kondisi yang selalu berubah-ubah 

(Winardi, 1989). 

Segmen pasar yang dituju oleh Sengkaling Food Festival merupakan konsumen 

yang kebanyakan dari golongan menengah atas, diantaranya eksekutif muda, turis 

domestik dan mahasiswa. 

Namun dengan berbagai upaya perencanaan dalam meningkatkan jumlah 

konsumen, nampaknya masih belum banyak berpengaruh terhadap calon 

konsumen Sengkaling Food Festival. Hal tersebut bisa dinilai dari segi media 

promosi yang digunakan, misalnya dari akun sosial media yang kurang up to date, 

website belum terupdate, perancanaan manajemen event yang kurang berhasil, 

strategi pemasaran yang kurang lancar, media publikasi yang masih terbatas, serta 

penataan tenant yang juga masih belum kondusif. Berikut lampiran capture dari 

sosial media facebook  dan website yang dimiliki oleh Sengkaling Food Festival. 
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Gambar 1.1 Dokumentasi melalui sosial media 
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Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari 

Rabu, 19 Agustus 2015 pada pukul 16.48 WIB, menurut bapak Kristiono selaku 

Manajer Operasional  menuturkan bahwa jumlah konsumen per minggunya hanya 

300-450 orang, kecuali jika ada event tertentu maka jumlah konsumen lebih 

banyak. Jika dibandingkan dengan tempat kuliner lainnya masih bisa dibilang 

stabil. Karena mereka lebih aktif melakukan promosi melalui jejaring sosial 

internet seperti instagram dan twitter. Dan target konsumennya tentu pengguna 

aktif sosial media dan kebanyakan masih berjiwa muda. Sehingga ketika pemilik 

usaha mengadakan event tertentu, para pelanggan pun tidak ketinggalan informasi 

dan bisa mengikuti event-event promonya. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik dan ingin mencari tahu 

bagaimana strategi Marketing Communiaction yang dilakukan oleh Manajemen 

Sengkaling dalam meningkatkan jumlah konsumen di Sengkaling Food Festival. 

Hal menarik lainnya, peneliti memiliki hobby kuliner dan bercita-cita menjadi 

pengusaha dibidang kuliner. Sehingga penelitian yang akan dilakukan nantinya 

bisa dijadikan dasar pembelajaran dalam mendirikan sebuah usaha, khususnya 

dibidang kuliner, pemasaran serta pengelolaan event yang akan diselenggarakan.  

 

1.2   Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka 

dirumuskan masalah pokok yang timbul yaitu  “Bagaimana strategi Marketing 

Communication  yang dilakukan oleh Manajemen Sengkaling dalam 

meningkatkan jumlah konsumen di Sengkaling Food Festival?” 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi marketing communication Sengkaling dalam meningkatkan 

jumlah konsumen di Sengkaling Food Festival. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis, penelitian ini mampu menunjukkan mengenai strategi 

marketing communication yang sudah dilakukan untuk di evaluasi agar membuat 

perencanaan-perencanaan baru dan lebih mengena kepada masyarakat untuk 

meraih jumlah konsumen dan atau pengunjung yang lebih banyak. 

b. Secara akademik, penelitian ini  dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan terhadap perkembangan dan pendalaman bidang Public Relations studi 

Ilmu Komunikasi, khususnya pemahaman mahasiswa mengenai strategy 

marketing communication. 

 


