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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seluruh rangkaian kegiatan kita tidak bisa lepas dari yang namanya 

berkomunikasi agar tercapainya sebuah tujuan. Komunikasi pada hakikatnya 

adalah penyampaian pesan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan). Pesan yang disampaikan dapat berupa gagasan, informasi, maupun 

opini. Sebuah organisasi atau instansi agar mendapat tujuan yang diharapkan 

selain harus berkomunikasi dengan anggotanya maka memerlukan manajemen 

yang terencana. Komunikasi dan manajemen merupakan rangkaian yang saling 

berhubungan, sebuah perusahan baru yang ingin memperkenalkan produknya agar 

diterima pasaran maka membutuhkan sistem manajemen yang tersusun serta 

teknik berkomunikasi yang baik dan menarik. 

Keberhasilan sebuah usaha dalam memasarkan produk dan jasanya 

tergantung dari bagaimana cara mereka menyampaikan pesan-pesan kepada 

masyarakat, tanpa adanya komunikasi maka masyarakat tidak dapat mengetahui 

dan mengenal produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu lembaga atau usaha. 

Dibutuhkan sebuah strategi komunikasi pemasaran agar sebuah produk dari 

perusahaan dapat mencapai target yang diinginkan. 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) untuk mencapai 

suatu tujuan. Pentingnya komunikasi yang baik akan memberikan dukungan 

dalam proses pertukaran informasi yang dilakukan, agar perusahaan dapat 

berjalan lancar dan berhasil salah satunya  dengan menjaga atau memaksimalkan 
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kegiatan komunikasi antar elemen/divisi yang terdapat diperusahaan. Dalam buku 

Top Management Strategy yang ditulis oleh Benjamin Tregoe dan Jhon 

Zimmermen dari Kepner-Tregoe, Inc mengatakan bahwa: “strategi sebagai 

kerangka kerja yang membimbing orang-orang untuk memilih dan menentukan 

sifat dan arah dari sebuah organisasi (Liliweri, 2011:243). 

Tapi sebaliknya, kurangnya atau bahkan tidak adanya komunikasi akan 

menghambat kinerja perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, komunikasi kepada 

pelanggan atau konsumen menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan. Strategi komunikasi pada dasarnya merupakan upaya dari perusahaan 

dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa upaya pencapaian tujuan 

perusahaan dapat secara maksimal. 

Komunikasi dan pemasaran tidak dapat dipisahkan karena sama-sama 

membutuhkan teknik penyampaian yang baik dan menarik. Komunikasi adalah 

proses pemikiran, penyampaian dan pemahaman, sedangkan pemasaran 

merupakan kegiatan pertukaran dari sebuah perusahaan kepada pelanggan untuk 

mendapatkan keuntungan. Jadi, komunikasi pemasaran merupakan kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Semakin berkembang dunia usaha menyebabkan banyaknya pesaing 

dalam bisnis. Untuk memulai usaha baru kita harus pandai melihat pasar, apa saja 

yang dibutuhkan oleh calon konsumen, yang unik dan berbeda serta belum pernah 

ada di daerah tersebut agar calon konsumen mudah mengingatnya. Seperti halnya 

Malang, sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata tentu sebuah 
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usaha kuliner akan terlihat sangat menjanjikan. Selain datang berwisata, 

masyarakat ingin mencoba kuliner khas Malang atau lebih dikenal sebagai kuliner 

kekinian yang lagi khas di kota Malang. 

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya membuat 

Malang sebagai salah satu destinasi menarik untuk dikunjungi. Selain berhawa 

sejuk, banyak sekali objek wisata alam, buatan, maupun kuliner yang ada di 

Malang. Secara geografis kota Malang terletak diantara 7,06 – 8,02 Lintang 

Selatan dan 112,06 Bujur Timur dengan luas wilayah 11.005,66 ha dengan jumlah 

penduduk 2.544.315 jiwa (tahun 2015) menurut data dari Badan Pusat Statistik 

(sumber: www.bps.go.id). Selain memiliki destinasi wisata yang menarik, kota 

Malang juga banyak memiliki perguruan tinggi dengan jumlah 62 perguruan 

tinggi yang berada di kota Malang dan 19 perguruan tinggi yang ada di kabupaten 

Malang (sumber: www.ngalam.id). Hal tersebut menyebabkan banyaknya calon 

mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong datang ke kota 

Malang. Dilihat dari keadaan tersebut banyak masyarakat yang  membuka bisnis 

atau usaha seperti rumah kost, kuliner, sampai dengan penjualan alat kebutuhan 

sehari-hari. Dengan banyaknya orang yang datang ke Malang, tentu saja para 

pengusaha tidak kekurangan konsumen, namun semakin banyaknya pengusaha 

juga semakin banyak pesaing. Selain pergi berwisata, orang datang kesebuah kota 

adalah mencari sesuatu yang khas dari kota tersebut seperti kulinernya. Pemkot 

Malang mencatat ada 132 jumlah cafe dan Resto di kota Malang dan masih 

banyak cafe yang belum terdaftar (sumber: www.uapminovasi.com, 2016). 

http://www.uapminovasi.com/
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Bisnis kuliner memang tidak ada habisnya, yang saat ini sedang populer 

dikota Malang adalah usaha cafe. Menurut pengertian kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) Cafe pada umumnya merupakan tempat menjual minuman 

seperti kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik (sumber: www. 

kbbi.web.id). Cafe  kini sudah berkembang menjadi kedai minuman dan makanan 

ringan. Adapula mini cafe, yaitu cafe yang dibuat dengan konsep minimalis 

dengan tempat tidak terlalu luas dan budget tidak terlalu besar. Pada umumnya 

yang dijual di mini cafe berfokus pada satu makanan atau minuman saja, sehingga 

tidak memerlukan biaya terlalu besar. Tidak seperti restoran yang membutuhkan 

tempat cukup luas dan menjual makanan berat, biaya tenaga dan mengolah 

makanan tersebut juga cukup besar serta alat masaknya pun lebih lengkap karena 

makanan yang dijual lebih dari sepuluh macam makanan. 

Mini cafe berfokus pada satu menu kuliner saja, seperti icepot merupakan 

salah satu mini cafe yang ada di Malang dan hanya berfokus menjual ice cream. 

Ice cream ini juga sangat unik karena  merupakan pioneer atau pelopor pertama 

memakan ice cream dalam pot dengan nama Icepot Malang. Memakan ice cream 

dengan cone atau cup mungkin sudah terlalu biasa. Agar menjadi lebih menarik 

diciptakanlah icecream dalam pot, memakan ice cream dengan sensai yang 

berbeda karena ice cream menyerupai tanah dengan tambahan jelly yang 

berbentuk seperti cacing. Namun bahan yang digunakan terbuat dari jelly yang 

dibentuk cacing dan tanah yang terlihat merupakan ice cream yang telah di taburi 

biskuit oreo sehingga menyerupai tanah. 
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Icepot Malang merupakan  usaha baru di Malang,yang membuatnya unik 

adalah Ice Cream tersebut ada di dalam pot. Pada awal kemunculannya, icepot 

hanya bisa dijumpai di Car Free Day (CFD) jl. Ijen berupa jajanan kaki lima dan 

hanya satu-satunya penjual ice cream dalam pot disana dan belum ada yang tau 

apa itu icepot. Icepot Malang dulunya hanyalah street food biasa yang belum 

memiliki logo. Dulunya icepot Malang ini bernama I-Pot Malang dan pembelian 

hanya bisa dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu atau pre order melalui 

sosial media. Karena ingin membuka gerai di Malang Town Square (Matos) 

beralihlah menjadi Icepot Malang dengan tagline “Harvesting Happiness in Every 

Scoop”.  Pot yang biasanya digunakan untuk menanam bunga disulap menjadi 

wadah ice cream, sehingga terlihat seperti memakan tanaman padahal yang 

sebenarnya adalah ice cream yang segar dengan varian rasa strawberry, vanilla, 

dan coklat. Ice cream tersebut di ibaratkan sebagai tanah yang berwarna coklat 

kehitaman karena ditaburi biskuit oreo dan diberi hiasan bunga sehingga terlihat 

seperti benar-benar tanaman. Icepot Malang bisa didapatkan setiap hari di Malang 

Town Square (Matos) lower ground, Mall Olympic Garden (MOG) dan setiap hari 

minggu di Car Free Day (CFD),  atau bisa juga mendatangi langsung di Jl. Kapi 

Sraba Raya 13E no. 32 Sawojajar 2 Malang dengan harga 10.000 untuk ukuran 

mini dan 15.000 rupiah untuk ukuran regular dengan varian warna pot yang 

berwarna – warni. 

Sebuah usaha tentu saja tak lepas dari pesaing atau kompetitor. Icepot 

bukanlah satu-satunya ice cream dalam pot di Malang saat ini. Karena mereka 

merupakan pioneer atau pelopor pertama pembuatan icepot di Malang tentu saja 
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mereka memiliki banyak peniru ice cream dalam pot lainnya, karena ide 

memakan ice cream didalam pot  dianggap menarik dan unik sehingga orang 

tertarik untuk membeli dan mencoba ice cream tersebut. Ada beberapa café yang 

menjual ice cream dalam pot seperti Circle Cafe, yang  menyediakan ice cream 

dalam pot dengan harga 10.000 – 20.000. 

Gambar 1.1: Produk Icepot milik Circle Cafe 

 

 Sumber: Instagram Circle Café (@circle.cafe) 

 Adapula Icepot (menggunakan nama yang sama dengan Icepot Malang) yang 

membuka kedai di pinggir jalan dan acara bazar yang menjual ice cream dengan 

menggunakan ukuran pot mini, harganya cukup bersaing yaitu 7000 rupiah. 

Namun pot yang digunakan tidak memiliki varian warna hanya seperti pot pada 

umumnya yang berwarna coklat, dengan 1 macam pilihan ice cream. Ice Cream 
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Pot/Potty ice Malang juga menjual ice cream dalam pot dengan varian warna 

warni pot yang sama menjual ice cream  dengan harga 13.000 rupiah/pot-nya. 

Gambar 1.2: produk Potty Ice 

 

Sumber: Instagram Ice Cream Pot (@pottyice_mlg) 

Sebuah strategi dibutuhkan, karena merupakan hal yang sangat penting 

bagi sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Swastha 

“staretegi adalah rangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana 

sebuah perusahaan harus beroprasi untuk mencapai tujuannya”. Strategi 

pemasaran tidak hanya dibutuhkan untuk perusahaan besar saja, usaha kecil juga 

membutuhkan strategi untuk mengembangkan usahanya karena seringkali saat 
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kondisi kritis justru usaha kecil lah yang mampu memberikan pertumbuhan 

terhadap pendapatan masyarakat (Hermawan, 2012:33). 

Hubungan strategi dan pemasaran juga sangat berkesinambungan karena 

sebuah usaha guna mencapai target yang diharapkan dalam rangka memuaskan 

kebutuhan konsumen secara maksimal khususnya dalam mempromosikan produk 

baru, startegi yang terencana sangat dibutuhkan. Saat usaha kita mulai dikenal 

oleh masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah mempertahankan merek. Kita 

dapat melakukan promosi, promosi yang dilakukan dengan mengedepankan aspek 

penambahan intensitas nilai produk (additional values of product). Promosi ini 

mengedepankan penambahan intensitas nilai barang/jasa (Hermawan, 2012:39). 

Icepot Malang menggunakan strategi promosi melalui pemasaran sosial 

untuk menambahkan nilai terhadap produknya. Strategi yang digunakan adalah 

strategi kampanye go green (eat, plant, contribute) dipilih karena memberikan 

edukasi kepada konsumen untuk berkontribusi melestarikan lingkungan. Selain 

mendapatkan keuntungan berupa hasil penjualan, Icepot Malang juga 

mendapatkan keuntungan karena tidak dianggap sebagai salah satu 

usaha/perusahaan yang mencemari lingkungan karena pot yang digunakan sebagai 

wadah ice cream dapat digunakan kembali untuk menanam bunga atau tanaman 

lainnya.  

Icepot Malang awalnya melakukan strategi kampanye go green dengan 

sosialisasi dan promosi saat acara car free day (CFD) karena dirasa tepat sama-

sama berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dengan kegiatan yang positif. 

Selain itu  pihak Icepot juga melakukan promosi melalui media sosial seperti 
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instagram dan facebook. Selain itu setiap pembelian Icepot konsumen juga 

diberikan stiker dengan gambar tanaman dan brosur sebagai salah satu media 

kampanye nya. 

Banyaknya pesaing dari usaha serupa juga harus dipertimbangkan, oleh 

sebab itu sebuah strategi pemasaran sangat dibutuhkan. Melalui komunikasi yang 

baik, maka strategi yang telah direncanakan akan berjalan dengan baik pula. 

Pemanfaatan media sosial kini menjadi lebih efisien untuk melakukan promosi. 

Selain pemanfaatan momen yang tepat, media sosial menjadi wadah yang penting 

sebagai pertukaran informasi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Mini Cafe Melalui Kampanye Go 

Green (Eat, Plant, Contribute).” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Strategi komunikasi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan atau usaha sejenis. Oleh sebab itu 

berdasarkan pembahasan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, maka 

muncul pertanyaan yang kemudian menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu 

bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh mini café Icepot Malang 

melalui kampanye go green (eat, plant, contribute) ? 
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C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh mini café Icepot 

Malang melalui kampanye go green (eat, plant, contribute). 

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Akademis, melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebegai

referensi pembelajaran bagi penelitian selanjutnya serta wacana baru tentang

strategi komunikasi pemasaran dalam memperkenalkan produk baru.

2. Manfaat Praktis, agar melalui penelitian ini mampu memberikan gambaran

dan masukan maupun bahan evaluasi tentang strategi komunikasi pemasaran

untuk direkomendasikan kepada pelaku usaha lainnya yang mempunyai target

sebagai pioneer  pembuatan makanan atau minuman yang unik.




