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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Telo atau ubi jalar bisa dihidangkan sebagai pizza, burger, bakpao sampai 

es krim. Itulah suguhan dari pusat oleh-oleh Terminal Agribisnis Sentra 

Pengembangan Agribisnis Terpadu di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Pasuruan, Jawa Timur. "Repoeblik Telo". Tulisan itu terbaca pada kaus yang 

dijual sebagai suvenir di Terminal Agribisnis Sentra Pengembangan Agribisnis 

Terpadu (SPAT), yang berlokasi di Jalan Raya Purwodadi, Kecamatan 

Purwodadi, Pasuruan. Selama sekian lama, ubi jalar (Ipomoea batatas L.) hanya 

dikenal sebagai makanan khas pedesaan yang diolah secara konvensional dengan 

digoreng atau direbus. Namun, di Terminal Agribisnis, ubi jalar seperti telah 

meninggalkan identitas ndeso-nya (Rukmorini, 3 Agustus 2011).  

Orang bahkan bisa melupakan bentuk asli ubi jalar karena jenis umbi-

umbian ini telah berubah ”wujud” menjadi bakpia, pizza, mi, es krim, dan 

brownies. Komponen dasar untuk membuat bakpao telo sebenarnya tidak berbeda 

dengan bakpao biasa, yaitu terdiri dari tepung terigu, ragi, mentega, susu, dan 

telur. Sesuai dengan namanya, ditambahkan lagi ubi jalar atau telo yang bisa juga 

digantikan dengan tepung ubi jalar. Sesudah diberi isi, bakpao dikukus dan bisa 

dinikmati setelah matang. Begitu bakpao dibelah dengan tangan, aroma ubi jalar 

pun segera mengundang selera. Uniknya, jika menggunakan ubi ungu, bakpao 

akan berwarna ungu pula. Berdasarkan warnanya, jenis ubi yang dipakai sebagai 
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bahan baku memang terbagi menjadi dua macam, yaitu ubi kuning dan ungu. 

Untuk lebih menonjolkan identitas ubinya, sebagian olahan telo tetap dibiarkan 

dengan warna aslinya. Olahan bolu kukus, es krim, dan bakpao bahkan tampil 

dengan warna ungu yang mencolok. Ini bahkan sesuai dengan tren warna ungu 

dalam busana saat ini (Rukmorini, 3 Agustus 2011). 

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa Repoeblik Telo 

tidak hanya merupakan pusat oleh-oleh saja, tetapi juga ada cafe-nya. Meski tidak 

terlalu luas, tetapi cukup nyaman untuk nongkrong bersama teman, atau 

beristirahat bersama keluarga jika sedang melakukan perjalanan ke Kota Malang. 

Pengunjung bisa melepas lelah di sana sambil menikmati berbagai makanan 

olahan dari telo, apalagi disana ada fasilitas free hotspot juga. Saat masuk ke 

dalam ruangan, pengunjung langsung terfokus pada berbagai makanan yang 

dipajang di situ. Uniknya semua makanan itu ternyata berasal dari bahan dasar 

telo atau ubi jalar dengan penyajian yang bervariasi dan mengundang selera untuk 

mencobanya. Telo yang biasanya dikenal sebagai makanan orang desa dengan 

penyajian yang sangat sederhana yaitu dikukus atau digoreng, tidak tampak di 

situ. Sebagai gantinya telo itu diolah menjadi beragam jenis makanan seperti: 

Brownies Telo kukus, Nugget Telo, Pizza Telo, Ice Cream Telo, Sandwich-

hotdog Telo, Bakpao telo dan masih banyak lagi. Beragam jenis kue basah juga 

tersedia seperti: kue donat, kue lumpur, kue mangkok dan masih banyak lagi. 

Warna ungu terkesan mendominasi kue-kue tersebut, warna ungu itu identik 

dengan telo berwarna ungu sehingga terlihat cantik. Selain telo ungu, yang umum 

biasanya adalah telo kuning. Semua kue basah itu dipajang tersendiri, pengunjung 
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bisa langsung membayar di situ. Sedangkan untuk olahan telo seperti keripik telo 

dan makanan kering lainnya ditempatkan tersendiri dengan kasir yang berbeda, 

pengunjung bisa memilih sendiri seperti di supermarket. 

Republik Telo berhasil menyulap citra telo sebagai makanan orang desa 

menjadi produk-produk modern berciri khas makanan internasional dalam bentuk 

bakpao, pizza, brownies, nugget, ice cream, sandwich, bahkan mie. Republik Telo 

yang berdiri sejak tahun 1999 menawarkan lebih dari 50 varian produk berbahan 

dasar telo atau ubi jalar, hingga saat ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat 

luas.  

Lokasi penjualan Republik Telo setiap hari hari dikunjungi oleh 

masyarakat dari berbagai daerah. Tidak jarang konsumen harus mengantri untuk 

dapat mencicipi atau memesan produk-produk yang disediakan oleh Republik 

Telo. Artinya, konsumen dari berbagai daerah rela mengantri untuk dapat 

membuktikan sendiri kelezatan produk-produk berbahan baku telo yang telah 

diracik baik rasa maupun kemasannya oleh Republik Telo. Kondisi ini 

menunjukkan adanya suatu kepercayaan dari konsumen terhadap Republik Telo 

dan produk-produk yang ditawarkan.  

Kepercayaan konsumen menurut Moorman et. al., (dalam Ishak & Luthfi, 

2011:59) merupakan kesediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang telah 

dipercaya. Kepercayaan menurut Balester et. al. (dalam Ferrinadewi, 2005:1) 

adalah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan konsumen akan produk 

yang tahan lama (durable) untuk mempertahankan hubungan jangka panjang, 

dalam hal ini hubungan konsumen dengan merek dari suatu perusahaan tertentu. 
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Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen pada produk 

perusahaan. Berdasarkan pendapat tersebut konsumen perlu mengalami sendiri 

dalam proses pertukaran sehingga dapat terbentuk rasa percaya terhadap merek 

dalam benak konsumen yang didefinisikan sebagai keterlibatan. Melalui 

keterlibatan konsumen ini akan tercipta pengalaman yang menjadi awal 

terbentuknya kepercayaan. 

Kepercayaan konsumen tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk 

dari berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya program komunikasi pemasaran 

terpadu yang dilakukan oleh Repoeblik Telo sejak tahun 2012. Repoeblik Telo 

berupaya memasarkan produk-produknya melalui bauran komunikasi pemasaran 

yang terintegrasi atau terpadu. Menurut Prisgunanto (2006:27) bauran komunikasi 

pemasaran terpadu telah dikembangkan dan terdiri atas sarana-sarana komunikasi 

seperti berikut ini: sales force (personal selling), periklanan, promosi penjualan, 

penjualan langsung (data base marketing), public relations, sponsorship, eksibisi, 

corporate identity, packaging (pengemasan), point of sale, merchandising, word 

of mouth (komunikasi dari mulut ke mulut), internet dan media baru.  

Melalui berbagai sarana komunikasi pemasaran terpadu, Repoeblik Telo 

dapat menyampaikan pesan komunikasi pemasaran kepada masyarakat konsumen. 

Masyarakat yang diterpa oleh pesan komunikasi pemasaran tersebut dapat tertarik 

dan percaya sehingga akan datang berkunjung ke lokasi Repoeblik Telo untuk 

memastikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, terpaan pesan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Repoeblik Telo dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen. 
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Komunikasi pemasaran terpadu adalah suatu proses pengembangan dan 

implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelanggan 

dan calon pelanggan secara berkelanjutan. Tujuan Komunikasi pemasaran terpadu 

tersebut adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada perilaku 

khalayak sasaran yang dimilikinya. Komunikasi pemasaran terpadu menganggap 

jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa mendatang adalah 

seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon pelanggan 

dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan. Komunikasi 

pemasaran terpadu juga menggunakan semua bentuk komunikasi yang relevan 

serta yang dapat diterima oleh pelanggan dan calon pelanggan. Dengan kata lain, 

proses komunikasi pemasaran terpadu berawal dari pelanggan atau calon 

pelanggan, kemudian berbalik kepada perusahaan untuk menentukan dan 

mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi program 

komunikasi yang persuasif (Shimp, 2000:24). 

Ada berbagai alasan yang mendasari sebuah perusahaan baik jasa maupun 

produk memilih komunikasi pemasaran terpadu sebagai strategi komunikasi 

pemasaran, yaitu adanya banjir informasi yang cenderung memanjakan 

konsumen, adanya liberalisasi perdagangan yang membuka sekat-sekat usaha 

yang selama ini menjadi usaha domestik, adanya komoditasi produk yang 

semakin cepat sebagai dampak inovasi dan persaingan yang semakin intensif, 

berbagai media yang telah berhasil merebut kepercayaan publik sebagai sumber 

fakta dan kebenaran sehingga memiliki pengaruh besar terhadap hidup matinya 

suatu usaha, dan belanja iklan yang tinggi sehingga komunikasi pemasaran 
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menjadi overload dan makin tidak efektif karena konsumen cenderung menurun 

kemampuannya mengingat pesan yang telah dilihat dan didengar (Sulaksana, 

2005:29). 

Komunikasi pemasaran terpadu merupakan suatu keterpaduan dari 

komunikasi pemasaran yang erat kaitannya dengan komunikasi. Keberhasilan 

suatu daerah dalam memasarkan keunggulan dan potensi di daerahnya tergantung 

dari cara penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat, tanpa adanya komunikasi, 

maka masyarakat tidak dapat mengetahui dan mengenal produk yang ditawarkan 

oleh suatu daerah. Agar tujuan komunikasi tersebut dapat tersampaikan dengan 

baik pada masyarakat, diperlukan pesan yang tepat sasaran dan mudah diterima 

oleh masyarakat. Dengan diterapkannya komunikasi pemasaran terpadu di 

Repoeblik Telo maka masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahui 

keberadaan Repoeblik Telo beserta produk-produk uniknya dan dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan produk-produk 

yang ditawarkan. 

Dari hasil pengamatan peneliti, Repoeblik Telo melaksanakan komunikasi 

pemasaran terpadu setidaknya dalam 6 (enam) sarana komunikasi, yakni 

periklanan, promosi penjualan, eksibisi, corporate identity, word of mouth 

(komunikasi dari mulut ke mulut), internet dan media baru. Dalam periklanan, 

Repoeblik Telo menggunakan media cetak dalam bentuk brosur yang dibagikan 

dan disediakan kepada konsumen. Dalam promosi penjualan, Repoeblik Telo 

menerapkan insentif berupa potongan harga khusus bagi konsumen yang membeli 

banyak. Dalam eksibisi, Repoeblik Telo mengikuti berbagai even pameran 
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sebagai produk unggulan daerah. Dalam corporate identity, Repoeblik Telo 

menggunakan nama yang unik dan berbeda yaitu “Repoeblik Telo” yang memberi 

kesan tempo dulu dan menggunakan logo dalam bentuk telo ungu yang ceria. 

Dalam word of mouth, Repoeblik Telo menerima berbagai kunjungan, liputan, 

dan wawancara dari berbagai media sehingga dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat yang dapat berdampak pada komunikasi dari mulut ke mulut. Dalam 

internet dan media baru, Repoeblik Telo memiliki website sendiri dan memiliki 

akun di media sosial seperti twitter dan facebook.  

Komunikasi pemasaran kebanyakan menggunakan media komunikasi 

massa untuk menjangkau masyarakat audiens di antaranya dalam bentuk 

periklanan, promosi penjualan, public relations, sponsorship, pameran atau 

eksibisi, corporate identity, merchandising, dan internet dan media baru. Oleh 

karena itu teori komunikasi yang terkait dengan penelitian ini adalah teori efek 

komunikasi massa, khususnya teori Efek Tak Terbatas (Unlimited Effect). Efek ini 

muncul pada tahun 1930-1950. Unlimited effect atau dikenal juga sebagai all 

powerfull effect pada komunikasi massa yang menjelaskan bahwa media massa 

mempunyai pengaruh yang besar saat menerpa audience. Efek tidak terbatas ini 

sangat cocok dengan konsep model peluru (bullet) atau disebut juga sebagai teori 

jarum hipodermik (hypodermic needle). Berdasarkan teori peluru ini, efek tak 

terbatas menggambarkan media massa ibarat peluru. Jika peluru itu ditembakkan 

ke sasaran, sasaran tidak akan bisa menghindar (Nurudin, 2007:215). Sama halnya 

dengan sebuah jarum suntik yang disuntikkan ke tubuh pasien. Khalayak 

diposisikan sebagai pasien yang tidak menyadari dan tak kuasa menghindar 
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masuknya obat yang disuntikkan, yaitu pesan komunikasi. Khalayak dianggap 

sebagai entitas pasif yang terbentuk akibat terpaan pesan media. Khalayak bersifat 

homogen dan akan bereaksi sama terhadap pesan media (Kriyantono, 2008:205). 

Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang langsung antara isi pesan 

dengan efek yang ditimbulkan, dimana penerima pesan tidak mempunyai sumber 

sosial dan psikologis untuk menolak upaya persuasif yang dilakukan media massa 

(Nurudin, 2007:216).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh terpaan pesan marketing komunikasi yang telah dilakukan oleh 

Repoeblik Telo terhadap kepercayaan konsumen. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: apakah terpaan pesan komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen Repoeblik Telo?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh terpaan pesan komunikasi 

pemasaran terhadap kepercayaan konsumen Repoeblik Telo.  
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C.2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak Repoeblik Telo dalam mengevaluasi efektivitas 

pesan komunikasi pemasaran terpadu dalam mempengaruhi kepercayaan 

konsumen. 

b. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh 

lagi hasil temuannya, khususnya pada bidang ilmu komunikasi 

pemasaran. 

 


