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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi pemasaran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

transaksi pertukaran dalam bidang jasa maupun non jasa. Komunikasi pemasaran 

dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan komunikasi atau pertukaran pesan yang 

ditujukan untuk mencapai tujuan pemasaran. Promosi dan iklan termasuk dalam 

salah satu ruang lingkup komunikasi pemasaran yang dibutuhkan untuk 

mengenalkan hingga menjual suatu produk. Sehingga komunikasi pemasaran 

memiliki peran penting dalam kegiatan pertukaran baik jasa maupun barang. 

Periklanan, pemasaran langsung, promosi penjualan, penjualan personal, 

pemasaran interaktif dan hubungan masyarakat yang dibutuhkan untuk 

mengenalkan hingga menjual suatu produk merupakan program-program 

komunikasi pemasaran.1  

Keefektifan proses komunikasi menjadi salah satu penentu keberhasilan 

suatu kegiatan komunikasi pemasaran. Komunikasi dikatakan berhasil apabila 

komunikator dan komunikan memiliki pemahaman makna yang sama. Maka dari 

itu dibutuhkan suatu komunikasi yang efektif agar pesan tersampaikan dengan baik 

dan dimaknai sama.2  Menurut Duncan dan Moriarty, seluruh pesan pada level 

komunikasi pemasaran harus disampaikan dan diterima secara konsisten dalam 

upaya menciptakan persepsi. Hal ini memerlukan kesatuan dan integrasi berbagai 

                                                 
1 Donni Juni Priansa, h 98-100. 
2 Nurudin, h 27. 
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pesan dan integrasi fungsi fasilitator komunikasi pemasaran dalam penyampaian 

pesan.3 

Komunikasi pemasaran dianggap penting dalam kegiatan pertukaran (jual 

beli) karena pasti terjadinya. Melalui adanya komunikasi secara langsung maupun 

tidak langsung, kegiatan jual beli dapat terlaksana.4  Menciptakan kesan melalui 

pesan dalam iklan adalah salah satu cara agar konsumen mengingat keberadaan 

suatu produk. Melalui adanya nilai-nilai sosial yang disampaikan, suatu produk atau 

merek dapat memiliki kedekatan dengan konsumen. Kesan yang tercipta melalui 

pesan inilah yang akan membentuk persepsi atau penilaian masyarakat yang 

kemudian berpengaruh pada citra suatu perusahaan, karena menurut Kotler, citra 

didefinisikan sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, 

kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek.5 

Pada saat ini, konsep citra menjadi perhatian khusus dalam bidang 

pemasaran, karena berpengaruh pada perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau 

lembaga yang memiliki citra positif, biasanya dapat menikmati enam keuntungan 

berupa: hubungan baik dengan pemuka masyarakat, hubungan baik dengan 

pemerintah, resiko krisis yang kecil, kebanggan, saling pengertian antar khalayak, 

serta meningkatkan kesetiaan para staff perusahaan.6 Pada suatu perusahaan, citra 

merupakan suatu opini terhadap seseorang atau masyarakat mengenai perusahaan 

tersebut. Gronroos mengidentifikasikan terdapat empat peran citra pada suatu 

perusahan atau organisasi.7  Pertama, citra memiliki dampak pada pengharapan. 

                                                 
3 Morissan, M.A., h 11.  
4 Sutisna, h 266-267. 
5 Sutisna, h 331. 
6 Sutisna, h 67. 
7 Sutisna, h 332-333. 
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Citra menceritakan mengenai pengharapan perusahaan, bersama dengan kampanye 

pemasaran eksternal, seperti periklanan (advertising), penjualan pribadi (personal 

selling), dan komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth). Sehingga citra yang 

baik sangat diharapkan keberadaannya. Kedua, citra sebagai penyaring yang 

memengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Kualitas teknis dan fungsional 

dilihat pada tahap ini. Citra dapat berperan sebagai pelindung perusahaan. Sebagai 

contoh, ketika suatu perusahaan memiliki citra yang positif dan kuat dipasarnya, 

maka sebuah isu tidak akan dengan mudah mengubah persepsi masyarakat terhadap 

perusahaan tersebut. Akan tetapi, hal ini berbeda apabila isu tersebut terlalu sering 

muncul dan tidak ditangani dengan tepat oleh perusahaan. Ketiga, citra sebagai 

pengalaman dan harapan konsumen. Ketika suatu konsumen memiliki harapan 

terhadap suatu perusahaan, pengalaman yang ia dapatkan menjadi salah satu 

pembentuk citra. Apabila harapan konsumen tersebut terpenuhi, maka perusahaan 

akan mendapat kesan atau citra positif, hal ini juga berlaku sebaliknya. Keempat, 

citra memiliki pengaruh penting pada manajemen. Citra memiliki dampak pada 

internal perusahaan karena dapat memengaruhi sikap karyawan. Kinerja karyawan 

sendiri berpengaruh pada hubungan dengan konsumen, kualitas, dan tentu saja 

produktifitas karyawan.  

Pembentukan citra tentunya tidak sebentar, karena membutuhkan waktu 

untuk membangun ketertarikan dan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Pada 

tahap ini, peran public relation atau hubungan masyarakat (humas) dibutuhkan, 

yaitu untuk membentuk citra positif sesuai yang diharapkan. Sebagaimana yang 

terdapat dalam buku karya Frida Kusumastuti, hubungan masyarakat memiliki dua 

fungsi, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif adalah 
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merupakan peran humas dalam menyiapkan “mental” perusahaan atau lembaga 

agar dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan fungsi korektif adalah peran 

humas sebagai pemadam kebakaran, yaitu ketika suatu organisasi atau lembaga 

terkena masalah dengan publik, peran humas adalah untuk mengatasi masalah 

tersebut. Humas memiliki peran dalam menjaga nama baik suatu lembaga atau 

organisasi. 8  Apapun yang dilakukan praktisi kehumasan untuk memulihkan 

kepercayaan, membangun citra, atau membangun kepercayaan pada dasarnya 

adalah upayanya memengaruhi pikiran publik. 9  Pada suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang pemasaran, salah satu cara humas melaksanakan perannya 

adalah melalui komunikasi pemasaran. Kegiatan komunikasi pemasaran dilakukan 

oleh para pelaku usaha baru maupun yang telah ada untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari mengenalkan, memasarkan, membangun 

relasi, hingga membentuk citra perusahaan. 

Salah satu bidang usaha yang banyak diminati di Indonesia adalah kuliner. 

Industri kuliner dapat dikatakan sedang berkembang dengan baik saat ini, 

dibuktikan dengan munculnya berbagai industri baru maupun UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bergerak di bidang tersebut.  Maraknya industri 

kuliner menjadikan peluang usaha untuk sebagian orang, contohnya adalah para 

pemilik modal tak terkecuali artis-artis Indonesia. Saat ini, beberapa artis Indonesia 

memilih menjadi brand ambassador atau bahkan membuka bisnis di bidang kuliner 

dengan menjadikan produknya sebagai makanan khas dari suatu daerah dengan 

menambahkan nama daerah tersebut pada produknya, sebagai contoh Bandung 

Makuta (Laudya Cynthia Bella), Surabaya Snow Cake (Zaskia Sungkar), Medan 

                                                 
8 Frida Kusumastuti, h 23. 
9 Chatra Emeraldy dan Rulli Nasrullah, h 135. 
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Napoleon (Irwansyah), Cirebon Sultana (Indra Bekti), Mamahke Jogja (Zazkia A 

Mecca), Makassar Baklave (Irfan Hakim), Jambi Jambe (Sarwendah), dan lain 

sebagainya. Di Malang Raya juga terdapat produk kue milik artis maupun dikenal 

sebagai kue artis karena ambassadornya yang beredar di pasaran, produk tersebut 

adalah Malang Strudel (Teuku Wisnu), A6 (Ashyanti dan keluarga), Makobu 

(Krisdayanti), dan Queen Apple (Farah Queen). Selain itu, Andre Taulani juga 

membuka usahanya bernama “Ini Kripik” yang berfokus pada penjualan kripik 

buah dan Ruben Onsu dengan Geprek Bensu-nya. Dapat dikatakan fenomena kue 

artis juga sedang terjadi di Malang Raya.  

Malang Strudel masuk ke salah satu jajaran kuliner baru di Malang Raya 

pada tahun 2014. Strudel adalah makanan berlapis yang terbuat dari pastry dengan 

isi buah-buahan. Pada website malangstudel.com disebutkan bahwa produknya 

hanya bisa dibeli di Kota Malang agar kue tersebut dapat menjadi oleh-oleh “khas” 

Malang yang tidak dijual di tempat lain. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Malang Strudel. Menurut Tri Maria 

Ulfa selaku manager Malang Strudel dalam wawancaranya dengan harian Malang 

Post, menyatakan bahwa dalam satu hari, satu gerai Malang Strudel dapat menjual 

1000 hingga 5000 produknya yang dibanderol dengan harga mulai 58000 hingga 

75000 rupiah.10 Jumlah tersebut adalah hasil penjualan tertinggi jika dibandingkan 

dengan produk kue artis lain yang rata-rata penjualannya adalah 1000 sampai 2500 

box per hari. Malang Strudel telah memiliki tujuh gerai di Kota Malang, jumlah 

tersebut menyaingi bahkan mengalahkan penjualan produk-produk usaha kue milik 

artis lain namun produk lokal yang sudah ada sebelumnya. 

                                                 
10 Malang Post. Februari, Senin, 19, 2018, h 1. 
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Peneliti memilih citra Malang Strudel untuk diteliti karena kesuksesannya 

dalam memasarkan produk dan keberhasilannya dalam menciptakan tren baru 

dalam bidang kuliner oleh-oleh di Kota Malang, didukung dengan kemunculan 

produk sejenis yaitu Java Strudel (2015/2016), Apple Strudel (2015), dan Banana 

Strudel (2018). Kondisi tersebut menjadikan kue strudel seolah-olah benar 

makanan khas Kota Malang yang secara tidak langsung menjadi citra perusahaan. 

Keberhasilan Malang Strudel dalam mencapai salah satu tujuan pemasarannya tentu 

dipengaruhi oleh pesan komunikasi pemasaran yang telah menerpa konsumen 

maupun calon konsumen.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh terpaan 

pesan komunikasi pemasaran terhadap citra positif Malang Strudel pada anggota 

PKK RW 10 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian tentunya dilakukan dengan tujuan yang jelas. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui ukuran atau tingkatan pengaruh terpaan pesan 

komunikasi pemasaran terhadap citra positif Malang Strudel yang ditujukan pada 

anggota PKK RW 10 Kelurahan Lowokwaru Kota Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat serta kontribusi pada 

beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, baik secara 

akademis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam bidang 

akademis, sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh terpaan pesan komunikasi pemasaran

terhadap citra positif Malang Strudel

b. Sebagai bahan referensi, pengetahuan atau masukan untuk

penelitian tentang pengaruh terpaan pesan komunikasi

pemasaran terhadap citra positif perusahaan, maupun penelitian

sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum 

dengan memberikan pengetahuan baru dalam bidang komunikasi 

pemasaran yaitu: 

a. Manfaat untuk humas Malang Strudel: sebagai bahan untuk

mengembangkan atau mengevaluasi strategi komunikasi

pemasaran yang digunakan dan mengetahui pengaruh pesan dari

komunikasi pemasaran yang telah diterapkan.

b. Manfaat untuk pembaca: sebagai pengetahuan mengenai

pengaruh terpaanpesan komunikasi pemasaran pada masyarakat

di wilayah yang telah ditentukan.


