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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi pemasaran merupakan sebuah usaha  untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen mengenai keberadaan suatu produk/jasa di 

pasar. Menurut Machfoedz (2010:16) menyatakan bahwa komunikasi pemasaran 

adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari 

pemasar sampai kepada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran 

langsung, publisitas, promosi penjualan, dan penjualan langsung untuk memberikan 

informasi yang mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen, terutama dalam era yang serba menggunakan teknologi untuk membantu 

kegiatan pemasaran produknya.  

Kemajuan teknologi informasi saat ini juga memicu terjadinya persaingan 

bisnis yang ketat antar pelaku usaha. Karena itu semua perusahaan harus memiliki 

dan memilih strategi yang tepat untuk tetap dapat mendapatkan positioning yang kuat 

pada masyarakat  (konsumen) sehingga produknya menjadi brand atau merk yang 

diperhitungkan. Bukan hal mudah untuk mendapatkan posisi ini, karena begitu 

sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk dan bisa diterima di pasar, maka 

para pesaingnya juga akan mengikuti membuat produk serupa dengan kualitas dan 

fitur yang mungkin telah disempurnakan, serta tentu saja dengan merek yang 

berbeda, seperinya contohnya dalam konteks penelitian ini, yakni mengarah pada 

brand sepatu olahraga bernama Awesome Footwear di Malang, dengan kualitas lokal 
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Awesome Footwear mau tidak mau harus terus meningkatkan kuantitas produknya 

dan menggunakan startegi pemasaran yang tepat agar mendapatkan konsumen yang 

tetap. Kondisi pasar yang dinamis tentunya menjadikan konsumen juga semakin 

pintar dan selektif dalam memilih produk yang akan dibeli. proses persaingan 

pemasaran ini bisa difahami dengan apa yang diungkapkan Kotler (2007) Pemasaran 

merupakan suatu proses sosial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok, 

untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan,menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain.  

Menyikapi hal ini, selain dengan memperkuat pemilihan strategi komunikasi 

pemasaran yang tepat, strategi tersebut juga harus mampu membangun relationship 

yang baik dengan konsumen. Interaksi yang baik dengan konsumen menjadi syarat 

mutlak untuk mencapai atau mempertahankan produk sebagai top of mind brand, 

sehingga konsumen tersebut bisa menjadi advocate yang berperan sebagai influencer 

bagi calon pembeli potensial untuk keputusan akhir dalam menentukan pembelian 

produk. Saat ini, strategi menjalin interaksi yang baik antara perusahaan dan 

konsumen contohnya bisa dilihat dari maraknya komunitas-komunitas yang datang 

dari berbagai fokus yang berbeda-beda. Setiap perusahaan memilih strategi tertentu 

yang mereka anggap paling efektif untuk memasarkan produk mereka, Menurut 

Liliweri (2011:497-498) dalam komunikasi pemasaran terdapat beberapa elemen 

bauran komunikasi pemasaran yang terdiri atas cara-cara berkomunikasi, seperti 

penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), public 

relation, pemasaran langsung (direct marketing) melalui direct mail, pameran, 
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periklanan (advertising), dan sponsorship. Perusahaan dapat menggunakan 

kombinasi atau salah satu dari beberapa komponen tersebut, kemudian 

dikoordinasikan dengan strategi dan kebijakan perusahaan.  

Salah satu brand yang memanfaatkan komunitas sebagai dalam proses 

pemasarannya adalah Awesome Footwear Malang. Awesome Footwear Malang 

adalah sebuah brand yang bergerak dibidang apparel untuk olahraga skateboard, 

memahami skateboard bukanlah olahraga yang popular di Indonesia Awesome 

Footwear Malang pun menggunakan komunitas Malangskate untuk memasarkan 

produk-produknya. Selama ini kedua belah pihak melakukan komunikasi yang 

mengarah pada kegiatan pemasaran yang efektif, dengan saling support atau saling 

mendukung. Awesome Footwear bersedia menyediakan atau dalam bahasa terkini 

endorsmen kepada anggota Malangskate yang dianggap mempunyai skill yang baik 

dan tentu punya pengaruh besar pada anggota lainnya, sebaliknya anggota 

Malangskate yang mendapatkan endormen dari Awesome Footwear akan melakukan 

pendekatan-pendekatan kepada anggota lainnya untuk memperkenalkan produk 

tersebut.  

Seperti yang disampaikan Soemanagara (2008:3) dalam bukunya “Strategi 

komunikasi pemasaran”, menyatakan bahwa hubungan antara pemasaran dan 

komunikasi merupakan hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang diartikan sama antara 

individu kepada individu, individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok 

dan kelompok kepada massa. Penggabungan dua kajian yaitu komunikasi dan 

pemasaran menghasilkan “kajian” baru yaitu komunikasi pemasaran (marketing 
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communication.  Selain sebagai sarana berinteraksi antara Awesome Footwear 

Malang dan konsumen, komunitas ini juga dimanfaatkan perusahaan untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen dan mendongkrak angka penjualan produk. 

Meskipun komunitas kebanyakan dibentuk oleh konsumen, namun perusahaan juga 

turut ambil bagian didalamnya dengan memberikan berbagai macam program 

keanggotaan pada komunitas Malangskate tersebut. Sehingga keberadaan komunitas 

tersebut juga menjadi bagian dari strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Awesome Footwear Malang. 

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat 

dilepaskan dari proses komunikasi, baik itu pemasaran produk atau jasa. Kegiatan 

pemasaran sendiri bila dijabarkan adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

dapat membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

juga inginkan melalui proses penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai 

dengan orang lain (Sunarto, 2004:5). 

Di era new wave yang serba ter-connect ini, pelanggan memiliki akses 

informasi yang sangat melimpah. Mereka juga bisa berbagi informasi dengan sesama 

pelanggan lainnya melalui berbagai media, semua bisa dilakukan dengan cepat, 

mudah, dan relatif murah. Kemudahan mendapatkan informasi ini juga berpengaruh 

pada proses pengambilan keputusan pelanggan dalam menentukan pembelian 

terhadap sebuah produk dan merek. Pelanggan tidak lagi hanya mengandalkan iklan 

dalam mencari informasi tentang sebuah merek, tidak juga begitu saja percaya pada 

salespeople yang menawarkan produk. Namun saat ini, proses pembelian konsumen 

banyak dipengaruhi oleh pengalaman orang lain, dalam hal ini temannya atau orang 
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yang dia kenal, yang sudah pernah menggunakan merek tertentu. Karena itu, penting 

artinya bagi perusahaan untuk membuat pelanggannya loyal terhadap merek yang 

dimiliki perusahaan. Karena loyalitas menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap 

merek. Dalam usaha untuk pemeliharaan loyalitas pelanggan tersebut, berbagai hal 

telah dilakukan oleh Awesome Footwear Malang. Diantaranya adalah mengelola 

komunitas Malangskate. Pelanggan yang puas dengan sebuah merek, mereka 

kemudian membentuk sebuah komunitas pengguna merek itu sebagai ajang 

berinteraksi dengan pelanggan yang memiliki kesamaan loyalitas terhadap merek 

tersebut 

Komunikasi pemasaran (marketing communi cation) dalam implementasi 

program strategi pemasaran merupakan tahapan proses atau langkah-langkah yang 

tidak dapat dipandang remeh, hal ini disebabpkan sebagus apapun rencana strategi 

pemasaran yang dirancang sesuai dengan kondisi dan posisi persaingan industrinya 

suatu produk, maka bila proses komunikasi pemasaran tidak dijalankan secara efektif 

dan efisien pasar sasaran (target market) tidak tahu bahwa produk yang dinginkan 

dan diminta konsumen beredar di pasar.  

Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2009), komunikasi pemasaran 

adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membijuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung, tentang produk 

dan merek yang dijual. Intinya komunikasi pemasaran mempresentasikan suara 

perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat 

membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.  
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Kotler & Kevin (2009), menegaskan bahwa komunikasi pemasaran juga 

banyak melaksanakan fungsi bagi konsumen. Komunikasi pemasaran dapat 

memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan 

mengapa produk itu digunakan, oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. 

Konsumen dapat mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, 

mereknya apa, cocok dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulan nya, dapat diperoleh di 

mana, dan bagaimana caranya memperoleh produk itu. Dengan demikian koumilasi 

pemasaran memiliki peren yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produk yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih luas, 

bahkan dapat berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan menanamkan merek 

dalam ingatan dan menciptakan citra (image) merek, serta mendorong penjualan, dan 

memperluas pasar. Kontribusi komunikasi pemasaran dalam membentuk ekuitas 

merek melalui bauran komunikasi komunikasi (marketing communication mix) dan 

kerangka dasar komunikasi umum (iklan, promosi penjaualan,acara dan 

pengelaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung & 

pemasaran intekaktif, dari mulut ke mulut, dan penjualan personal) akan memben 

tuk pemahaman konsumen terhadap : Kesadaran merek; citra merek; respon merek; 

dan hubungan merek. 
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1.2 Rumusan Masalah   

 Berdasakan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang akan dikaji 

oleh peneliti adalah : bagaimana proses komunikasi pemasaran Awesome Footwear 

Malang melalui komunitas di Malang ? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses komunikasi 

pemasaran Awesome Footwear Malang melalui komunitas di Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoris pada pembaca. 

Teori atau materi didalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau 

referensi bagi pembaca. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan oleh 

peneliti dalam dunia pekerjaan serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

peneliti.  

 


