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ABSTRACT

YOUTH MARKETING STRATEGY AND INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATIONS BRAND COOLTURE IN DEALING WITH

COMPETITORS IN BANDAR LAMPUNG

By

AGETA FRISILIA

Youth marketing is a form of strategy in which direct marketers focus on a market
segment of young people through marketing communications does. Integrated
marketing communications is a concept where a company carefully integrates and
coordinates communication channels to convey a clear, consistent and convincing
about the company and its products. Forms of marketing communication that is done,
namely advertising, personal selling, sales promotion, public relations / publications,
and direct marketing. In the current development of business in the field of fashion
increasingly favored by marketers. The character of young people who have diverse
tastes and want to be different from others led to many various designs of clothing
and accessories. So the fashion among young people will always be a potential target
market to target. It was the underlying Coolture to open his business and became one
of the local brand in Bandar Lampung today. The study aims to provide an overview
and describes how the youth marketing strategy and integrated marketing
communications conducted by brand Coolutur in the face of competitors in Bandar
Lampung. This study used a qualitative approach and described in descriptive
observation and interview methods. The cornerstone of this research is a model of
integrated marketing communications which consist of advertising, personal selling,
sales promotion, public relations / publications, and direct marketing. The results of
this study indicate that the youth market strategy undertaken by Coolture is doing
marketing using creative ways through social media Instagram, Path, and Line.
Coolture also uses elements that exist in integrated marketing communications in the
face of competitors in Bandar Lampung.

Keywords: Competitor, Integrated Marketing Communication, Strategy, Youth
Marketing.



ABSTRAK

STRATEGI YOUTH MARKETING DAN KOMUNIKASI PEMASARAN
TERPADU (INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION) BRAND

COOLTURE DALAM MENGHADAPI PESAING DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

AGETA FRISILIA

Youth marketing merupakan salah satu bentuk strategi dimana pemasar memfokuskan
langsung segmentasi dan target pasarnya pada anak muda. Komunikasi pemasaran
terpadu merupakan sebuah konsep dimana suatu perusahaan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan saluran komunikasinya untuk menyampaikan pesan mengenai
perusahaan dan produknya. Karakter anak muda yang memiliki selera beragam dan
ingin tampil beda dari yang lain menyebabkan banyaknya bermuculan berbagai
desain pakaian dan aksesori. Sehingga fashion dikalangan anak muda akan selalu
menjadi target pasar yang potensial untuk dituju. Hal itu yang mendasari Coolture
untuk membuka usahanya di Bandar Lampung hingga saat ini. Penelitian bertujuan
untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan bagaimana strategi youth
marketing dan juga komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh brand
Cooluture dalam menghadapi pesaing di Bandar Lampung. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan metode
observasi dan wawancara. Landasan dalam penelitian ini adalah model komunikasi
pemasaran terpadu yang terdiri dari periklanan, penjualan personal, promosi
penjualan, hubungan masyarakat/publikasi, dan pemasaran langsung. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa strategi youth market yang dilakukan oleh Coolture adalah
melakukan pemasaran dengan menggunakan cara-cara kreatif melaluin media sosial
Instagram, Path, dan Line. Coolture juga menggunakan elemen-elemen yang ada
dalam komunikasi pemasaran terpadu dalam menghadapi pesaingnya di Bandar
Lampung.

Kata kunci: Komunikasi Pemasaran Terpadu, Pesaing, Strategi, Youth Marketing.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi semakin

mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme pasar yang

memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut market

share. Untuk menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut, perlu

adanya strategi komunikasi pemasaran, sebab strategi komunikasi

pemasaran dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh dalam kegiatan

operasional perusahaan tersebut. Pemasaran merupakan denyut jantung

dari berbagai usaha dan harus diaangap sebagai penunjang utama bagi

kehidupan sebuah perusahaan. Para pelaku bisnis di industri harus

berupaya agar produk yang mereka hasilkan dan mereka tawarkan,

diinginkan dan diterima oleh konsumen. Kemudian akan dibeli dalam

tingkat pembelian yang maksimum dengan frekuensi pembelian yang

tinggi (Prisgunanto, 2006: 12)

Pada dasarnya produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak

mungkin dapat mencari sendiri pembeli atau konsumen. Salah satu cara
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yang digunakan perusahaan adalah dengan komunikasi pemasaran.

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara

keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar (Sutisna,

2001: 268). Saat ini perusahaan besar maupun kecil cenderung

mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan promosi demi

mempertahankan sebuah produk dan penguatan sebuah merek. Selain itu,

demi meningkatkan angka penjualan dan persaingan pasar yang semakin

ketat, perusahaan gencar melakukan promosi baik melalui periklanan

maupun alat-alat komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran

langsung, penjualan personal, dan promosi penjualan dalam memasarkan

produknya. Untuk itu dibutuhkan pendekatan baru dimana alat-alat

komunikasi pemasaran tersebut bisa berjalan efektif dan terintegrasi. Salah

satunya dengan cara melakukan strategi komunikasi pemasaran terpadu

(Integrated Marketing Communication). Komunikasi pemasaran terpadu

adalah kegiatan yang berupaya memadukan antara periklanan dengan alat-

alat komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran langsung,

promosi penjualan, serta penjualan personal untuk bisa bekerja bersama-

sama menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat

(Kotler & Armstrong, 2008: 138).

Di era baru dunia pemasaran yang semuanya bersifat horizontal sistemnya

adalah merangkul influencer (orang yang berpengaruh) dan membiarkan

mereka mempengaruhi yang lain untuk memilih produk kita. Kertajaya
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(2005: 56) mengkategorikan tiga pasar yang mempunyai pengaruh besar

yaitu youth, woman, dan netizen (orang-orang yang aktif di internet).

Ketiga kategori tersebut secara otomatis akan mempengaruhi kategori

lainnya, yaitu senior, man, dan citizen (orang-orang yang tidak aktif

diinternet). Anak muda (youth) didefinisikan UNESCO sebagai orang-

orang baik pria maupun wanita dengan segmentasi usia diantara 15-24

tahun. Lebih spesifik lagi, World English Dictionary menggambarkan

youth sebagai suatu kondisi manusia muda yang belum dewasa (immature)

dan belum berpengalaman (inexperience).

Pangsa pasar anak muda saat ini kian menarik berkat pengembangan

teknologi komunikasi yang demikian cepat. Seiring dengan perkembangan

zaman inilah, anak muda mampu menciptakan pasarnya sendiri. Oleh

karena itu, banyak pengusaha yang mencoba masuk ke pasar anak muda

dan mempraktikkan strategi pemasaran yang dinamakan dengan youth

marketing. Youth Marketing merupakan strategi pemasaran yang

memfokuskan anak muda secara langsung sebagai segmentasi

khalayaknya. Karakteristik anak muda cenderung pemilih, mudah bosan,

dan cenderung tidak loyal. Namun mereka tetap potensial sebagai target

pemasaran karena mereka mampu memberi pengaruh yang besar pada

proses pengambilan keputusan ketika akan membeli sesuatu. Sifat

mempengaruhi itu bisa terjadi pada sesama anak muda lainnya maupun

kepada orang yang lebih tua dari mereka. Anak muda cenderung berani

dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru yang muncul khususnya dalam hal
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tren berbusana. Namun untuk menyasar pasar anak muda dengan

karakteristik yang sangat beragam ini merupakan hal yang tidak mudah

bagi industri global maupun lokal (Kertajaya, 2005: 67)

Salah satu kebutuhan manusia yang cukup mendasar adalah berpakaian,

bahkan lebih dari itu saat ini pakaian telah menjadi simbol kepribadian

bagi seseorang sehingga sangat wajar apabila perkembangan bisnis

pakaian sangat dinamis karena menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit.

Dalam segmen pasar anak muda semangat untuk tampil beda cukup

menonjol. Selera anak muda yang beragam dan ingin tampil lain daripada

yang lain menyebabkan bermunculan berbagai desain pakaian dan

aksesorisnya sehingga fashion dikalangan anak muda merupakan target

pasar yang potensial. Hal ini juga didorong kreatifitas dari anak muda itu

sendiri untuk menciptakan kebutuhan yang sesuai dengan selera mereka.

Bisnis industri clothing line saat ini sedang berkembang cukup pesat dan

tidak terkecuali di Bandar Lampung. Munculnya beberapa merek lokal

menyebabkan adanya tren tersendiri bagi anak muda di Bandar Lampung.

Umumnya anak muda sekarang tidak ingin menjadi bagian dari suatu hal

yang mainstream atau hal yang bersifat umum yang biasa dilakukan oleh

banyak orang. Anak muda ingin terlihat tampil beda sehingga sering

menyebut dirinya anti mainstream. Mereka lebih suka kalau menjadi

bagian dari suatu hal yang berbeda dibandingkan yang digemari

kebanyakan teman-temannya. Moment yang paling membahagiakan
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adalah saat dia dianugerahi julukan sebagai trend setter di suatu hal yang

dalam hal ini di bidang fashion (Kunto, 2014: 3).

Atas dasar inilah Coolture berusaha untuk menawarkan produknya.

Coolture merupakan merek lokal yang didirikan pada Bulan Juli 2014

yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 80 Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil pra survey pada tanggal 12 Januari 2015 beberapa data

yang didapat adalah saat ini Coolture merupakan merek lokal yang

mencoba merintis usahanya dengan mengangkat tema tentang Lampung.

Hal ini terlihat dari desain produk Coolture yang bertuliskan “BDL City”

dan beberapa desain dengan icon Lampung. Sampai dengan saat ini

produk utama yang diproduksi oleh Coolture berupa Tshirt, celana, jaket

dan beberapa aksesori seperti topi, tas dan gelang.

Lokasi pemasaran yang dilakukan oleh Coolture saat ini masih fokus di

area Bandar Lampung namun tidak menutup kemungkinan untuk pembeli

yang berada diluar kota karena Coolture juga memasarkan produknya

melalui media sosial seperti Instagram, Path, dan Twitter. Apabila

pembeli yang berada diluar kota sudah melakukan pembayaran, barang

akan dikirim melalui salah satu perusahaan pengiriman barang ke alamat

yang dituju dengan membayar ongkos kirim sesuai dengan lokasi pembeli.

Coolture juga aktif menjadi sponsor dalam beberapa acara lokal yang

diadakan di Bandar Lampung, hal ini dilakukan agar merek Coolture

semakin dikenal dikalangan masyarakat khususnya anak muda. Satu lagi

cara Coolture memasarkan produknya adalah dengan menggunakan
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beberapa model lokal di Bandar Lampung. Model tersebut akan

melakukan pemotretan dengan memakai produk Coolture yang kemudian

hasil fotonya akan diposting di media sosial Coolture.

Hadirnya Coolture memberikan warna baru bagi clothing line yang

mengusung tema lokal di Bandar Lampung. Namun Coolture tidak hanya

sendiri dalam bisnis ini karena ada beberapa pesaing dengan tipe bisnis

yang sama yang harus dihadapi oleh Coolture di Bandar Lampung.

Sebelumnya sudah ada merek Waleu yang bertempat di Jalan Wolter

Mongonsidi No. 89 Pengajaran Bandar Lampung. Waleu adalah pusat

kaos Lampung yang berdiri sejak tanggal 6 Agustus 2011. Waleu lebih

dulu dapat dibilang sukses karena saat ini merek tersebut sudah banyak

dikenal dikalangan masyarakat khususnya anak muda dan menjadi salah

satu merek yang identik dengan Kota Bandar Lampung. Sampai dengan

saat ini omzet yang didapat Waleu setiap bulannya berkisar 80 juta sampai

100 juta rupiah.

Munculnya persaingan dalam berwirausaha merupakan hal yang tidak

dapat dihindari. Ditambah dengan perkembangan dunia teknnologi

informasi yang sangat pesat. Pengusaha dihadapkan pada berbagai peluang

dan ancaman yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

kelangsungan hidup usahanya. Mengetahui celah kelemahan dan kekuatan

dari pesaing di usaha sejenis yang sedang dijalani oleh seorang pengusaha

adalah hal yang penting untuk mampu menanggulangi persaingan dan

menerapkan strategi komunikasi yang efektif (Hermawan, 2012: 39). Atas

dasar tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji
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dan menganalisis strategi youth marketing dan komunikasi pemasaran

terpadu (Integrated Marketing Communication) brand Coolture dalam

menghadapi pesaing di Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pada penelitian ini penulis

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

Bagaimana strategi youth marketing dan komunikasi pemasaran terpadu

(Integrated Marketing Communication) brand Coolture dalam

menghadapi pesaing di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang

strategi youth marketing dan komunikasi pemasaran terpadu (Integrated

Marketing Communication) brand Coolture dalam menghadapi pesaing di

Bandar Lampung.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan

ilmu komunikasi, dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan strategi dalam

komunikasi pemasaran.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

Coolture sebagai bahan evaluasi apakah strategi yang mereka lakukan

sudah sesuai dengan tujuan dan target pasar mereka.



9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

No Judul Pengarang Metode Tujuan Hasil Perbandingan Penelitian
1. Strategi

Komunikasi
Pedagang kaki
Lima Dalam
Menarik
Minat Beli
Masyarakat
(Studi Pada
Pedagang
Kaki Lima di
Plaza Bandar
Jaya Lampung
Tengah)

Rahmad
Radiyanto

Kualitatif Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui dan
mendeskripsikan
Strategi
Komunikasi
yang dilakukan
Oleh Pedagang
Kaki Lima di
Plaza Bandar
Jaya Lampung
Tengah Dalam
Menarik Minat
Beli

Dalam penelitian ini didapatkan
hasil penelitian yaitu melalui
strategi komunikasi baik verbal
maupun nonverbal yang dilakukan
oleh para pedagang kai lima
berhubungan dengan minat beli
masyarakat. Dengan adanya
strategi komunikasi verbal
(berteriak, menyapa,
mempersilahkan) dan non verbal (
tersenyum, posisi tubuh, banderol
harga) dapat memberikan
informasi kepada masyarakat
mengenai produk apa saja yang
dijual, harga, kualitas, ukuran, dan
model sehingga dapat menarik
minat beli masyarakat.

Dalam penelitian milik
Rahmad Radiyanto membahas
strategi komunikasi yang
terdiri dari komunikasi verbal
dan nonverbal dalam menarik
minat beli masyarakat
sedangkan dalam penelitian
penulis lebih memfokuskan
strategi yang dianalisis adalah
strategi Youth Marketing dan
komunikasi pemasaran
terpadu (Integrated Marketing
Communication) pada brand
Coolture dalam menghadapi
pesaing di Bandar Lampung.

9
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No Judul Pengarang Metode Tujuan Hasil Perbandingan Penelitian
2. Strategi

komunikasi
agen asuransi
dalam
menciptakan
pelanggan
(Brand Trust)

Andrawita
Gustena;
Fakultas
Ilmu Sosial
Dan Ilmu
Politik,
Universitas
Lampung
2011

Deskriptif
Kualitatif

Mengetahui dan
mendeskripsikan
strategi
komunikasi
Business
Director sebagai
agen dalam
menciptakan
kepercayaan
pelanggan
(Brand Trust)
pada Allianz
Life Indonesia
di Bandar
Lampung

Penelitian ini membahas
bahwa strategi komunikasi
Business Director sebagai
agen dalam menciptakan
kepercayaan pelanggan
(Brand Trust) pada Allianz
Life Indonesia di Bandar
Lampung

Pada penelitian ini penulis hanya
membahas tentang strategi
komunikasi Business Director
sebagai agen dalam menciptakan
kepercayaan dengan pelanggan.
Sedangkan penelitian yang saya
lakukan lebih mendeskripsikan
bagaimana strategi Youth
Marketing dan komunikasi
pemasaran terpadu (Integrated
Marketing Communication) yang
dilakukan oleh Brand Coolture
dalam menghadapi pesaaing di
Bandarlampung.

10
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2.2. Strategi Komunikasi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani Strategeia (stratos = militer; dan ag =

memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh

penentuan strategi komunikasi. Di lain pihak jika tidak ada strategi komunikasi

yang baik efek dari proses komunikasi bukan tidak mungkin akan menimbulkan

pengaruh negatif. Strategi menurut Partanto dan Dahlan (2001: 97) adalah

pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dan

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah rencana

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi

dibutuhkan untuk mengatur suatu kegiatan berdasarkan arah yang telah ditentukan

agar dapat mencapai sasaran atau tujuan dengan cara yang baik dan benar. Pada

hakikatnya strategi adalah sebuah taktik operasional dari perencanaan dan

manajemen suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai sasaran dan tujuannya.

Sedangkan menurut Effendy (2003: 32) strategi komunikasi merupakan panduan

dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen

(communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai

tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana

operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan

(approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Dari

beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu

rencana yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan atau organisasi dalam

rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana tersebut dapat meliputi:

kebijakan, tindakan, dan tujuan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau
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organisasi dalam mengahadapi persaingan dan mempertahankan eksistensi

perusahaan. R Wayne Pace, Brent, D. Petersen dan M. Dallas Burnett (dalam

Cangara, 2013: 30) menyatakan bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi

adalah:

1. To secure understanding : Komunikan mengerti pesan yang disampaikan.

2. To establishes acceptance : Pembinaan kepada penerima setelah pesan

dimengerti dan diterima.

3. To motivation action : Memotivasi kegiatan organisasi.

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang

sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan,

dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang

diinginkan tercapai. Menurut Grant (dalam Cangara, 2004: 32) strategi memiliki

tiga peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu:

1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan

Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses merupakan suatu

bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-

keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan

komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

3. Strategi sebagai target

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan

dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan

tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan
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strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan. Dengan

demikian strategi juga dapat berperan sebagai target perusahaan.

Dalam kegiatan komunikasi pemasaran diperlukan strategi-strategi yang tepat

agar program yang dijalankan dapat mencapai target. Strategi yang dijalankan

untuk mencapai hasil yang maksimal biasanya berbeda untuk setiap perusahaan

dalam melaksanakan program-programnya. Namun, pada dasarnya tujuan utama

yang ingin dicapai adalah sama, yaitu untuk dapat mencapai target yang telah

direncanakan. Selanjutnya Hasan (2013: 429) mengartikan strategi adalah suatu

bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-

kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan

yang utuh. Strategi yang diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan

dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk

yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan

kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam

lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

2.3. Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Untuk meraih sukses, suatu produk akan tergantung pada sejumlah faktor.

Diantaranya produk itu sendiri, harga, distribusi, dan promosi yang dilakukan.

Faktor-faktor ini kemudian disebut dengan bauran pemasaran (Marketing Mix)

yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Menurut Kotler dan

Armstrong (2009: 154) bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat

pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan

respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Selanjutnya menurut Swastha (2003:
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78) bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni: produk, struktur harga,

kegiatan promosi, dan sistem distribusi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

merupakan perpaduan dari variabel pemasaran yang dapat dikombinasikan dan

dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berikut adalah 4 variabel yang termasuk dalam bauran pemasaran (Marketing

Mix) :

1. Product (Produk)

Produk adalah objek yang sangat vital yang mempengaruhi keberhasilan

perusahaan dalam mendatangkan tingkat keuntungan atau laba yang akan

tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan keuangan perusahaan.

Secara luas produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar

untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan.

Menurut Swastha (1984: 94) produk adalah suatu sifat yang komplek baik

dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga,

prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer,

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau

kebutuhannya.

Pengertian produk menurut Kotler dan Keller (2013: 4) adalah segala

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu

keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara,

orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.
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2. Price (Harga)

Menurut Swastha (1984: 147) harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Secara sederhana,

istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter)

dan/atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.

Menurut Hermawan (2012: 37) penetapan harga dari suatu produk menjadi

hal yang sangat penting. Penetapan harga dari suatu produk akan sangat

mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Penetapan harga dari suatu produk akan sangat dipengaruhi dari seberapa

besar pengorbanan yang telah dilakukan dalam memproduksi produk itu

sendiri. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan maka akan semakin

besar dan tinggi harga yang diterapkan oleh produk itu.

3. Place (Distribusi)

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar aktivitas distribusi dapat

berjalan lancar adalah dengan memperhatiikan saluran distribusi.

Menurut Swastha (1984: 190) saluran distribusi untuk suatu barang adalah

saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut

dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya
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sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat

dibutuhkan).

Pola distribusi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan pola

dinamika gaya hidup masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik,

maka proses distribusi dapat berjalan dengan baik dan akan mendukung

upaya untuk menghasilkan nilai penjualan yang memuaskan.

4. Promotion (Promosi)

Ada dua definisi promosi menurut Swastha (2006: 237) yang pertama,

promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan definisi kedua,

yaitu promosi adalah semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukan

untuk mendorong permintaan.

Selanjutnya menurut Hermawan (2013: 38)  promosi adalah sejenis

komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen

tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian,

mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Dengan

adanya promosi maka konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan

meluncurkan produk baru yang akan menggoda konsumen untuk

melakukan kegiatan pembelian.
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2.4. Komunikasi Pemasaran Terpadu (Integrated Marketing

Communication)

Komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication)

didefinisikan oleh Shimp (2003: 231) sebagai sebuah proses komunikasi yang

terdiri dari perencanaan, kreasi, integrasi dan implementasi atas berbagai bentuk

komunikasi pemasaran yang dilakukan secara berkala terhadap prospek dan target

konsumen dari sebuah merek. Komunikasi pemasaran terpadu mengganggap

seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan atau calon dengan produk

atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, adalah jalur yang potensial untuk

menyampaikan pesan di masa datang. Dengan kata lain, proses komunikasi

pemasaran terpadu berawal dari pelanggan atau calon pelanggan kemudian

berbalik kepada perusahaan untuk menentukan bentuk dan metode yang

digunakan dan dikembangkan bagi program yang dijalankannya.

Sementara itu Kotler dan Armstrong (2008: 138) mengartikan komunikasi

pemasaran terpadu sebagai konsep dimana suatu perusahaan secara hati-hati

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan saluran komunikasinya yang banyak

untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan mengenai

perusahaan dan produknya.

Dari beberapa definisi tersebut, adapun yang menjadi ciri-ciri dari Komunikasi

Pemasaran Terpadu adalah sebagai berikut (Shimp 2000: 25) :

1. Mempengaruhi perilaku, dengan kata lain komunikasi pemasaran terpadu

bertujuan untuk menggerakkan orang untuk berindak.

2. Berawal dari pelanggan dan calon pelanggan, artinya komunikasi

pemasaran terpadu menghidari pendekatan inside out (dari perusahaan
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kepada pelanggan), melainkan memulainya dari pelanggan (outside-in)

untuk menentukan metode komunikasi yang paling baik dalam melayani

kebutuhan informasi pelanggan, serta memotivasi mereka untuk membeli

suatu merek.

3. Menggunakan seluruh bentuk kontak, yaitu menggunakan seluruh bentuk

komunikasi dan seluruh kontak yang menghubungkan merek sebagai jalur

penyampaian pesan yang potensial.

4. Berusaha menciptakan sinergi atau kesinambungan, yang berarti harus ada

koordinasi antar semua elemen komunikasi yang digunakan.

5. Menjalin hubungan, artinya komunikasi pemasaran terpadu membutuhkan

terjalinnya hubungan antara merek, perusahaan, dan pelanggan.

Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa komunikasi pemasaran terpadu

(Integrated Marketing Communication) sebuah perusahaan atau organisasi terdiri

dari perpaduan khusus antara pemasangan iklan, penjualan personal, promosi

penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung yang digunakan

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan (2008: 140)

2.4.1. Periklanan (Advertising)

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya hal ini

dikarenakan oleh daya jangkaunya yang luas. Sedangkan menurut Kotler

& Keller (2007: 244) iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan

promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus

dibayar. Periklanan adalah komunikasi yang dibayar, yang digunakan

untuk mengembangkan sikap, menciptakan kesadaran dan mengirimkan
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informasi untuk mendapatkan respon dari target pasar. Iklan dapat

didefinisikan sebagai sebuah pengiriman pesan melalui suatu media yang

dibayar sendiri oleh pemasang iklan. Iklan bisa membantu mencapai

hampir semua sasaran komunikasi sehingga iklan merupakan sarana

ampuh untuk membangun kesadaran konsumen. Iklan tentunya harus

dapat membujuk, membangun reputasi, dan preferensi kondisi serta

meyakinkan kepada siapapun yang telah membeli produk tersebut

(Brannan, 2007: 51).

Selanjutnya pengertian periklanan menurut Tjiptono (2005: 226) adalah

bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang

keungulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran

seseorang untuk melakukan pembelian. Terdapat sejumlah alasan mengapa

perusahaan atau organisasi memilih iklan di media massa untuk

mempromosikan barang atau jasanya. Iklan di media massa dinilai efisien

dari segi biaya untuk mencapai audiensi dalam jumlah besar. Iklan di

media massa dapat digunakan untuk menciptakan citra merek dan daya

tarik simbolis bagi suatu perusahaan atau merek. Tujuan periklanan

menurut Kotler dan Armstrong (2008: 151) adalah tugas komunikasi

tertentu yang dicapai dengan pasar sasaran tertentu selama periode waktu

tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa iklan

adalah semua bentuk presentasi nonpersonal yang dimaksudkan untuk

mempromosikan gagasan atau memberikan informasi tentang keunggulan
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dan keuntungan suatu produk yang dikirimkan melalui media untuk

mendapatkan respon dari target pasar.

2.4.2. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong

pembelian atau penjualan produk atau jasa (Kotler, 2008: 117).

Selanjutnya definisi promosi penjualan menurut Brannan (2007: 103)

adalah sebuah teknik yang memiliki potensi sangat signifikan untuk

memperbaiki penjualan jangka pendek dan efektivitasnya pun dapat

diukur. Penggunaan promosi penjualan bisa menimbulkan efek besar pada

persepsi tentang merek. Promosi penjualan dapat membantu mencapai

sejumlah sasaran, antara lain dapat mendorong percobaan produk baru,

dapat meningkatkan pembelian susulan, dapat membantu membangun

loyalitas pelanggan dengan menentukan pola pembelian merek secara

reguler, dan dapat memotivasi distributor dan tenaga penjualannya.

Sarana promosi penjualan utama menurut Kotler (2008: 206) meliputi

sampel produk (sejumlah produk untuk dicoba), kupon (sertifikat yang

memberikan penghematan kepada pembeli ketika mereka membeli produk

tertentu), pengembalian tunai (pengurangan harga terjadi setelah

pembelian), harga khusus (disebut juga pengurangan harga, menawarkan

penghematan harga resmi produk kepada konsumen), premi (barang yang

ditawarkan secara gratis atau pada harga murah sebagai insentif untuk

membeli produk), barang khusus iklan (disebut juga produk promosi,

berupa pernak-pernik yang bermanfaat yang dicetak dengan nama,
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lambang, atau pesan pengiklan yang diberikan sebagai hadiah kepada

konsumen termasuk pena, cangkir, kalender dan sebagainya), penghargaan

dukungan (penghargaan tunai atau penghargaan lain yang diberikan

kepada pengguna rutin produk atau jasa perusahaan tertentu), promosi titik

pembelian (Point-of-purchase—POP meliputi pajangan dan demonstrasi

di titik penjualan), dan kontes, undian serta permainan (kesempatan

memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang, lewat

keberuntungan atau suatu usaha). Semua sarana ini menarik perhatian

konsumen, menawarkan insensif, dan bisa digunakan untuk

mendramatisasi penawaran produk serta meningkatkan penjualan yang

melemah.

Tujuan promosi penjualan sangat beragam, penjual bisa menggunakan

promosi penjualan untuk mendorong pembelian pelanggan jangka pendek

atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Menurut Kotler

(2008: 205) tujuan promosi penjualan adalah sebagai berikut:

a. Mendorong pengecer menjual barang baru dan menyediakan lebih

banyak persediaan, membeli lebih awal, atau mengiklankan produk

perusahaan dan memberikan ruang gerak yang lebih banyak.

b. Untuk tenaga penjual, tujuan promosi penjualan yaitu mendapatkan

lebih banyak dukungan tenaga penjualan bagi produk lama atau baru

atau mendorong wiraniaga mendapatkan pelanggan baru.
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2.4.3. Hubungan Masyarakat / Publisitas (Public Relation / Publicity)

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 168) hubungan masyarakat adalah

membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat perusahaan dengan

memperoleh publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang

baik, dan menangani atau menghadapi rumor, cerita, dan kejadian tak

menyenangkan. Majelis Humas Dunia (World Assembly of Public Relations)

mendefinisikan humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis

kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada

pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang

melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya (Morissan, 2010: 26).

Selanjutnya menurut Jefkins (2004: 5) humas merupakan sesuatu yang

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam

maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam

rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling

pengertian. Humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan kegiatan

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan

tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif.

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 169), departemen hubungan masyarakat

bisa melaksanakan satu atau semua fungsi berikut:

a. Hubungan pers atau agen pers: menciptakan dan menempatkan

informasi berharga di media berita untuk menarik perhatian pada

seseorang, produk atau jasa.

b. Publisitas produk: mempublikasikan produk tertentu.
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c. Kegiatan masyarakat: membangun dan mempertahankan hubungan

nasional dan komunitas lokal.

d. Melobi: membangun dan mempertahankan hubungan dengan pembuat

peraturan dan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi undang-

undang dan peraturan.

e. Hubungan investor: mempertahankan hubungan dengan pemegang

saham dan pihak lainnya dalam komunitas keuangan.

f. Pengembangan: hubungan masyarakat dengan donor atau anggota

organisasi nirlaba untuk mendapatkan dukungan finansial atau

sukarela.]

2.4.4. Penjualan Personal (Personal Selling)

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 182) penjualan personal adalah

presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuan melakukan

penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi penjualan

personal merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak

langsung dengan para calon konsumen. Dengan kontak langsung ini

diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara

perusahaan dengan calon konsumen itu. Kontak langsung ini akan dapat

mempengaruhi secara lebih intensif para konsumen, karena dalam hal ini

pengusaha dapat mengetahui keinginan dan selera konsumen serta gaya

hidupnya. Dengan demikian pengusaha dapat menyesuaikan cara

pendekatan atau komunikasi dengan konsumen itu secara lebih tepat yang

sesuai dengan konsumen yang bersangkutan. Proses penjualan terdiri dari

beberapa tahap yang harus dikuasai wiraniaga. Penjualan personal adalah
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improvisasi dari penjualan dengan menggunakan komunikasi person to

person, biasanya dilaksanakan oleh sales di bawah naungan manajer

penjualan yang mempromosikan produk secara langsung pada pasar

sasaran (Kennedy, 2006: 33). Penjualan personal meliputi komunikasi dua

arah dan pribadi antara sales dan pelanggan invidivu—tatap muka, melalui

telepon, melalui konferensi video atau web, atau dengan cara lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

penjualan personal adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara

seorang penjual dengan calon pembelinya. Dalam hal ini, penjual

berupaya untuk membantu atau membujuk calon pembeli, baik secara

tatap muka ataupun melalui alat telekomunikasi. Penjualan personal

memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung dan lebih tepat

karena dampak dari presentasi penjualan yang dilakukan dapat dinilai dari

reaksi calon pembeli atau pelanggan. Penjualan personal juga dapat

ditujukan kepada calon pembeli yang dinilai paling potensial dan paling

prospektif untuk menjadi pelanggan di masa depan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses penjualan menurut Kotler

dan Amstrong (2008: 200-203):

a. Memilih dan menilai prospek. Langkah dalam proses penjualan dimana

wiraniaga mengidentifikasi pelanggan potensial yang berkualitas.

b. Prapendekatan. Langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga belajar

sebanyak mungkin tentang pelanggan prospektif sebelum melakukan

kunjungan penjualan.
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c. Pendekatan. Langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga bertemu

dengan pelanggan untuk pertama kalinya.

d. Presentasi dan demonstrasi. Langkah dalam proses penjualan dimana

wiraniaga menceritakan “kisah produk” kepada pembeli, menekankan

manfaat produk bagi pelanggan.

e. Mengatasi keberatan. Langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga

mencari, mengklarifikasi, dan mengatasi keberatan pelanggan untuk

membeli.

f. Penutupan. Langkah dalam proses penjualan dimana wiraniaga meminta

pelanggan mengajukan pesanan.

g. Tindak lanjut. Langkah terakhir dalam proses penjualan dimana wiraniaga

menindaklanjuti setelah penjualan untuk memastikan kepuasan pelanggan

dan mengulangi bisnis.

2.4.5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 221) pemasaran langsung (direct

marketing) adalah hubungan langsung dengan konsumen individual yang

ditargetkan secara hati-hati untuk meraih respon segera dan mencapai

hubungan pelanggan yang abadi. Pemasar berkomunikasi langsung dengan

pelanggan, baik satu per satu dan berbasis interaktif. Disamping

pembangunan merek dan hubungan pelanggan, pemasaran langsung

biasanya mencari respons konsumen yang langsung, segera dan terukur.

Definisi selanjutnya dari pemasaran langsung adalah upaya perusahaan

atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon
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pelanggan sasaran dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atau

transaksi penjualan (Morissan, 2010: 22).

Komunikasi langsung bertujuan untuk memperoleh respons atau transaksi

yang terjadi secara langsung dalam waktu singkat. Pemasaran langsung

dapat mencapai tujuan itu dengan dukungan faktor-faktor lain yaitu:

a. Bahwa pasar sasaran telah mengenal produk dan layanan

sebelumnya melalui saluran media massa atau media promosi

lainnya.

b. Bahwa pasar sasaran yang dituju merupakan hasil penyaringan dari

proses segmentasi yang selektif, sehingga pasar sasaran yang

dipilih adalah mereka yang mewakili kedekatan dengan produk dan

layanan yang ditawarkan.

c. Bahwa pemasar atau komunikator telah menyiapkan informasi

yang lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan

kemungkinan jawaban atas serangkaian informasi mengenai

produk dan layanan yang ditawarkan (solusi).

d. Bahwa pemasaran langsung juga merupakan sebuah proses yang

memberikan kesempatan pada pasar sasaran untuk menilai dan

menimbang suatu informasi atau produk dalam suatu proses

pengambilan keputusan, memungkinkan proses komunikasi

dilakukan berulang-ulang. Proses ini biasa disebut proses follow

up.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran langsung

dilaksanakan sebagai cara untuk bertemu dengan konsumen setelah
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muncul respons dari pasar atas informasi produk yang telah disebarkan

pada konsumen. Informasi disebarkan melalui beberapa cara, yaitu melalui

iklan di surat kabar, televisi, majalah, atau media massa lainnya. Tetapi

penyebaran informasi juga dapat dilakukan melalui pengiriman brosur atau

leaflet lewat pos, atau disebut direct mail.

2.5. STP (Segmentation, Targetting, Positioning)

2.5.1. Segmentasi Pasar (Segmentation)

Pengertian segmentasi pasar menurut Swastha (1984: 65) adalah kegiatan

membagi-bagi pasar yang bersifat heterogin dari suatu produk ke dalam

satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogin.

Sedangkan menurut Kotler (1999: 371) segmentasi pasar merupakan usaha

pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis

produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri.

Pasar terdiri dari para pembeli, dan setiap pembeli berbeda dalam satu atau

banyak hal. Perbedaan itu dapat berupa keinginan, sumber daya, lokasi,

perilaku maupun praktek-praktek membelinya. Apabila mensegmentasi

suatu pasar, suatu perusahaan harus membedakan variabel segmentasi.

Baik secara tunggal maupun kombinasi dengan harapan untuk

mendapatkan suatu cara yang bermanfaat guna melihat struktur pasar. Ada

empat variabel- variabel utama, yaitu :

1) Segmentasi Geografis

Segmentasi ini dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam unit-

unit geografis seperti misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, RW,
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dan sebagainya. Perusahaan dapat beroperasi di semua segmen tetapi

tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di

masing-masing wilayah.

2) Segmentasi Demografis

Segmentasi jenis ini memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok

yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin,

besarnya keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan

kebangsaan.

3) Segmentasi Psychografis

Pada jenis segmentasi ini, para konsumen dibagi-bagi kedalam

kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup

dan atau berbagai ciri kepribadian.

4) Segmentasi Perilaku

Pada segmentasi jenis ini, para konsumen dibagi menjadi kelompok-

kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan atau

tanggapannya terhadap suatu produk tertentu (Kotler, 1999:360).

Variabel manapun dari yang disebut tadi dapat digunakan untuk memisah-

misahkan pasar atau segmentasi pasar. Dengan adanya segmentasi pasar dapat

membantu para pemasar untuk mendefinisikan kebutuhan dan keinginan

konsumen secara tepat. Segmentasi membantu para pengambil keputusan agar

lebih akurat dalam mendefinisikan tujuan pemasaran dan lebih baik dalam

mengalokasikan sumber daya.
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2.5.2. Penetapan Pasar (Targetting)

Setelah perusahaan melakukan segmentasi maka tahapan selanjutnya

adalah menetukan pilihan pasar atau yang dikenal dengan targetting.

Targetting berarti memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan

dijadikan target pasar. Strategi ini dilakukan untuk menentukan kepada

konsumen siapa saja produk akan dipasarkan. Usaha-usaha pemasaran

akan berhasil jika ditujukan kepada konsumen tertentu saja, bukan

masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya konsumen yang dituju

merupakan individu-individu yang harus dilayani oleh perusahaan (Kotler,

1999: 372).

Ada 3 macam strategi dalam menyeleksi pasar sasaran menurut Lamb,

Hair, Mc Daniel (2001: 26) yaitu :

1) Strategi penetapan sasaran yang sama (Undifferentiated targetting)

Merupakan pendekatan pemasaran yang memandang sebuah pasar

sebagai satu pasar besar dengan tanpa segmen-segmen individual

dan oleh karenanya hanya memerlukan satu barang saja.

2) Strategi penetapan sasaran terkonsentrasi (Concentrated

Targetting)

Strategi ini biasanya memilih satu segmen dan suatu pasar untuk

memusatkan upaya-upaya pemasarannya.

3) Strategi penetapan sasaran segmen-majemuk (Differentiated

Targetting)
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Merupakan sebuah strategi yang memiliki dua atau lebih segmen

pasar yang didefinisikan dengan baik dan mengembangkan bauran

pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen pasar tersebut.

2.5.3. Penempatan Pasar (Positioning)

Setelah mengidentifikasi segmen pasar potensial dan memilih satu atau

beberapa diantaranya untuk dijadikan pasar sasaran, pemasar harus

menentukan posisi yang ingin diwujudkan. Sementara yang dimaksud

dengan posisi dalam konteks pemasaran adalah cara produk, merek atau

organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan

produk, merk atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun

calon pelanggan.

Kotler (1999: 380) mendefinisikan penempatan atau positioning adalah

tindakan merancang produk, dan bauran pemasaran agar dapat tercipta

kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen

segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam

kaitannya dengan para pesaingnya. Selanjutnya definisi penempatan atau

positioning menurut Fandy Tjiptono (2005: 109) merupakan strategi yang

berusaha menciptakan diferensiasi unik dalam pelanggan sasaran,

sehingga terbentuk citra (images) merek / produk yang lebih unggul

dibandingkan merek atau produk lain.

Dalam positioning, yang diharapkan adalah perusahaan dapat mendapat

citra positif melalui jasa maupun produk yang dihasilkan dari perusahaan.

Dengan demikian pemasar harus bisa mengkomunikasikan kepada calon

konsumen mengenai manfaat-manfaat yang didapatkan dari produk
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perusahaan sehingga menimbulkan kesan yang positif baik terhadap

merek, produk dan perusahaan secara berkelanjutan.

2.6. Youth Marketing

Youth marketing adalah sebuah istilah yang kita kenal untuk segmentasi pasar

yang bertujuan untuk melakukan komunikasi marketing dan periklanan fokus

terhadap anak muda. Di zaman modern seperti sekarang, segmentasi pemasaran

yang paling populer untuk ditembus adalah pasar anak muda. Banyak pemasar

yang berlomba–lomba dan bersaing untuk merebut pangsa pasar ini. Banyak

produk baru yang bermunculan dengan orientasi ditujukan untuk anak muda, dan

memang tidak dapat dipungkiri, segmen pasar ini mampu memberikan

keuntungan yang tidak sedikit bagi para pemasar.

Ada beberapa definisi untuk anak muda, antara lain :

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization (UNESCO) mendefinisikan anak muda sebagai mereka

yang sedang menjalani transisi dari masa kanak-kanak menuju periode

ketika mereka dituntut untuk menjadi lebih mandiri dan independen.

Pada periode tersebut, mereka juga diharapkan untuk memiliki

kepekaan sebagai bagian dari masyarakat tempatnya beraktivitas.

Secara usia, UNESCO juga membatasi mereka yang dapat disebut

sebagai pemuda adalah mereka yang berusia antara 15-24 tahun.

2. The African Youth Charter mendefinisikan pemuda adalah mereka

yang berusia antara 15-35 tahun. Batasan ini disesuaikan dengan

konteks Afrika serta realitas pembangunan di benua itu.



32

3. Merujuk pada Undang-Undang 40/2009 tentang Kepemudaaan,

pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode

penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.

Secara usia, batas atas usia pemuda di Indonesia bisa dibilang

merupakan median antara batasan UNESCO dan The African Youth

Charter.

Untuk memasuki pasar anak muda hal terpenting yang harus diperhatikan oleh

para pemasar adalah bagaimana cara mengimplementasikan segmentasi pasar

dengan tepat. Segmen pasar kaum muda adalah salah satu bidikan strategis. Kaum

muda menjadi strategis karena mereka memiliki karakteristik daya beli yang kuat

dan mampu mempengaruhi pilihan produk keluarga maupun orang-orang

disekitarnya. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pasar anak muda

dalam membuat keputusan akan suatu produk yang akan dipilihnya, para pemasar

harus benar–benar memikirkan cara–cara dan taktik untuk memenangkan

persaingan di tengah banyaknya kompetitor yang bermunculan. Bagi youth

market, memilih produk yang tepat untuk mereka bukanlah hal yang susah, begitu

juga dengan ”membuang” produk yang mereka anggap sudah tidak

”mengasyikkan” atau menguntungkan bagi mereka, terutama bila mereka telah

menemukan produk lain yang lebih menarik untuk mereka.

Keunikan yang dimiliki youth market membuat pemasar harus berpikir bagaimana

untuk memenangkan persaingan. Youth market memiliki peluang lebih besar

untuk menolak pesan yang dirancang pemasar. Kunci kesuksesan memenangkan

hati youth market antara lain melalui musik, olahraga, fashion, video, game dan
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teknologi. Strategi youth marketing menjadi unik karena melibatkan media

kreatif. Media yang digunakan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan marketing

pada umumnya, yaitu media cetak, media elektronik dan internet. Hanya saja,

konsep youth marketing menggunakan media secara lebih kreatif, seperti

entertainment marketing, music marketing, sport marketing, event marketing, dan

school-college marketing.

Menurut Mobile Youth, sebuah lembaga yang khusus menangani youth marketing,

terdapat beberapa tren pada tahun 2008. Tren ini bahkan bisa berlanjut hingga

tahun-tahun berikutnya. Menurut Graham Brown dari Mobile Youth dan Luke

Mitchell dari Reach Student terdapat beberapa point dalam youth marketing antara

lain :

1. Merek yang ingin eksis di segmen youth market harus memiliki cara-cara

yang kreatif untuk bertahan. Sebagian besar youth market hanya mau

membayar apa yang mereka sukai. Youth market harus dibuat merasa

bebas (free) dan sesuai dengan jiwanya.

2. Youth market adalah segmen yang aktif dan suka mencari hal baru. Youth

market tidak hanya bersifat individual, namun juga komunal. Youth market

memiliki sikap masing-masing terhadap berbagai isu yang berkembang.

Dalam konteks ini, opini-opini seluruh bagian dalam youth market akan

membentuk opini komunitas.

3. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa youth market berharap pada

selain media konvensional, terutama televisi. Meski cakupan media

televisi sudah meningkat, namun youth market masih mencari media lain
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untuk mendapakan informasi. Kondisi seperti ini membuat para pemasar

harus memanfaatkan berbagai media selain media televisi untuk

mengkomunikasikan produknya. Salah satu media yang saat ini sedang

digandrungi oleh youth market adalah media sosial.

2.7. Pelayanan prima

Menurut Tjiptono (2008: 1) pelayanan adalah segala sesuatu yang dilakukan pihak

tertentu (individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun

kelompok). Definisi lain menurut Barata (2003: 30) pelayanan adalah suatu

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan

pelanggan.

Konsep pelayanan prima berdasarkan pengertian A6 (Barata, 2003: 31), yaitu

mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep Sikap

(Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability),

Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability).

1) Sikap (Attitude)

Sikap adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi

pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir

positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.

2) Perhatian (Attention)

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan

dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun

pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan

memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan,
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mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan

perhatian penuh kepada pelanggan.

3) Tindakan (Action)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam

memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap

pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan

kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para

pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau

kembali.

4) Kemampuan (Ability)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak

diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi

yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public

relation sebagai instrumen dalam membina hubungan kedalam dan keluar

organisasi atau perusahaan.

5) Penampilan (Appearance)

Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja

maupun fisik atau non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri

dan kredibilitas dari pihak lain.

6) Tanggung Jawab (Accountability)

Tanggung Jawab adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan

sebagai suatu wujud keperdulian untuk menghindarkan atau

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.
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2.8. Kerangka Pikir

Bagan 1

Kerangka Pikir

p

Berdasarkan kerangka pikir diatas Coolture merupakan salah satu brand yang

mengusung tema lokal di Bandar Lampung. Pada saat ini sudah mulai banyak

bermunculan brand lokal lain di Bandar Lampung sehingga Coolture harus

menerapkan strategi dalam memasarkan produknya serta dalam menghadapi

pesaing. Peneliti ingin meneliti bagaimana strategi yang diterapkan oleh Coolture

YOUTH MARKETING INTEGRATED
MARKETING

COMMUNICATION

a. Advertising
(Periklanan)

b. Personal Selling
(Penjualan Personal)

c. Public Relation
(Humas)

d. Sales Promotion
(Promosi Penjualan)

e. Direct Marketing
(Pemasaran Langsung)

COOLTURE

PESAING
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untuk menjangkau target pasarnya yang dalam hal ini adalah anak muda (youth)

dan juga dalam menghadapi pesaing. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing

Communication) yang terdiri dari beberapa komponen yang nantinya akan peneliti

teliti, yaitu :

a. Advertising (Periklanan)

b. Personal Selling (Penjualan Personal)

c. Public Relation (Humas)

d. Sales Promotion (Promosi Penjualan)

e. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 44)

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa

sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah suatu

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi

dengan orang-orang di tempat penelitian (Rakhmat, 2005: 23).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif ini,

karena dalam konteks ini peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana

strategi youth marketing dan komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan

oleh brand Coolture dalam menghadapi pesaing di Bandar Lampung. Untuk

mendeskripsikan penelitian ini nantinya peneliti akan mencari data sebanyak

mungkin yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang berasal dari

kata-kata tertulis maupun lisan.
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3.2. Definisi Konsep

Menurut Nazir (2003: 54) definisi konsep adalah ide abstrak yang dapat

digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada

umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Adapun

definisi konsep berperan untuk membatasi istilah atau pengertian yang akan

digunakan pada penelitian strategi youth marketing dan komunikasi

pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication) brand Coolture

dalam menghadapi pesaing di Bandar Lampung, yaitu:

1. Strategi komunikasi

Strategi komunikasi merupakan suatu rencana yang disusun oleh

manajemen suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai

tujuan yang diinginkan. Rencana tersebut dapat meliputi: kebijakan,

tindakan, dan tujuan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau

organisasi dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan eksistensi

perusahaan.

2. Youth marketing

Youth marketing adalah salah satu bentuk strategi komunikasi dimana

pemasar memfokuskan langsung segmentasi pasar pada anak muda

melalui komunikasi pemasaran yang dilakukannya.

3. Komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication)

Komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication)

merupakan sebuah konsep dimana suatu perusahaan secara hati-hati

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan saluran komunikasinya untuk

menyampaikan pesan yang jelas, konsisten dan meyakinkan mengenai



40

perusahaan dan produknya. Bentuk komunikasi pemasaran yang

dilakukan, yaitu periklanan, penjualan personal, promosi penjualan,

hubungan masyarakat/publikasi, dan pemasaran langsung.

4. Pesaing

Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan

jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian penelitian atau

pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-

dimensi apa yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara

mendalam dan tuntas. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

bagaimana strategi youth marketing dan komunikasi pemasaran terpadu

(Integrated Marketing Communication) brand Coolture dalam menghadapi

pesaing di Bandar Lampung.

3.4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian yang bermetode kualitatif yaitu informan

penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Menurut

Moleong (2011: 32), informan adalah orang yang memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga harus mempunyai banyak

pengalaman tentang latar penelitian.

Menurut Spradley (dalam Moleong 2005: 35), informan harus memiliki

beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:
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1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau

medan aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala

tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai

informasi.

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan

informasi.

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian digunakan teknik yang

sesuai agar informan yang diperoleh merupakan informan yang tepat dan sesuai

dengan penelitian. Dalam penelitian ini penentuan jumlah informan dilakukan

dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria-kriteria yang

ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria

informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan berprofesi sebagai owner Brand Coolture yang berjumlah

satu orang.

b. Informan berprofesi sebagai Investor Brand Coolture yang berjumlah

satu orang.

c. Informan berprofesi sebagai Marketing Brand Coolture yang

berjumlah satu orang.
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d. Informan berprofesi sebagai Shopkeeper Brand Coolture yang

berjumlah dua orang.

e. Bersedia untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

f. Konsumen produk Coolture berjumlah empat orang.

3.5.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada outlet Coolture yang bertempat di Jalan Urip

Sumoharjo No. 57A Bandar Lampung.

3.6. Sumber Data

Menurut Moleong (2011: 38), sumber data utama dari penelitian kualitatif

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Data Primer

Data primer menurut Hermawan (2005: 168) adalah data yang

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau

tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif

maupun kausal. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh peneliti secara langsung dari informan di lapangan yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu strategi youth marketing dan

komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication)

brand Coolture dalam menghadapi pesaing di Bandar Lampung.
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2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Hermawan (2005: 169)  merupakan struktur data

historis mengenai variabel lain yang telah dikumpulkan dan dihimpun

sebelumnya oleh pihak lain. Adapun yang menjadi data sekunder dalam

penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh peneliti dari berbagai

sumber, seperti buku, artikel-artikel di internet, e-book, dan dokumentasi.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk

mengumpulkan dan mendapatkan data dalam penelitian. Penelitian ini

merupakan penelitian yang berjenis kualitatif maka data yag diperoleh

haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari

hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara

wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan

(Sugiyono, 2009: 225).

1. Wawancara Mendalam (in-depth Interview)

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan

sosial yang relatif lama (Moleong, 2011: 172). Dalam penelitian ini

penulis mewawancarai Owner Brand Coolture dan Bagian Marketing
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Coolture, Investor, beberapa karyawan yang bekerja di Coolture, dan

konsumen Coolture.

2. Observasi

Menurut Moleong (2011: 175) observasi adalah pengamatan digunakan

untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,

perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi

dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk

mendapatkan data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini,

lokasi penelitian beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 57A Bandar

Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa hasil rekaman suara dan

foto saat penulis melakukan wawancara dan observasi langsung di lokasi

penelitian. Selain itu dokumentasi juga berupa data-data yang ada, yaitu

berupa data sekunder yang berhubungan dengan penelitian dan dapat

dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, maka peneliti melakukan

serangkaian studi berbagai buku, referensi atau informasi lain yang ada

hubungannya dengan permasalahan skripsi ini.
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3.8. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan metode

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. (Moleong, 2011: 103)

Nasution (2003: 82-84) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data

pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis

data sebagaimana yang diungkapkan tersebut meliputi beberapa unsur,

yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam

penelitian ini. Kegiatan reduksi data bertujuan untuk mempermudah

penulis dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Data yang

telah dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara

direduksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan

penting, mengklasifikasikan sesuai fokus yang ada pada masalah

dalam penelitian

2. Display (Penyajian Data)

Dalam proses Display (penyajian data) peneliti menyajikan data secara

jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-

masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi

bagian. Menurut Nasution (2003: 129) bahwa data yang bertumpuk
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dan laporan yang tebal akan sulit dipahami, karena itu agar dapat

melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian harus

diusahakan membuat berbagai macam matriks matriks, grafik, jaringan

dan bagan atau bisa dalam bentuk naratif.

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan)

Dari penyajian data diatas, peneliti berusaha untuk mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi dan alur sebab akibat serta proposisi, kesimpulan

diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul

dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya

yang merupakan validitasnya dan akan diperoleh kesimpulan yang

jelas kebenarannya dan kegunaannya. Sehingga dapat dilihat apakah

hasil penelitian ini dapat memenuhi tujuan penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Coolture

Berawal dari ide dan tekad yang kuat melatar belakangi Sandi Triputra

mendirikan Brand Coolture. Usaha ini berdiri dan dirintis sejak 7 Juli 2014

beralamat di Jalan Urip Sumuharjo No. 57A Bandar Lampung. Coolture yang

menargetkan pemasarannya kepada anak muda Lampung memiliki cara

tersendiri untuk mempromosikan produknya. Coolture berusaha

memperkenalkan dan menawarkan produknya melalui berbagai media dan

juga kegiatan yang saat ini sedang digandrungi oleh anak muda, khususnya

anak muda Lampung.

Melalui konsep desain yang menggunakan ciri dan juga icon bertemakan

budaya Lampung yang dikemas dengan lebih modern pada T-shirt yang

dijualnya. Menjadikan daya tarik tersendiri bagi produk Coolture untuk bisa

memberikan pilihan fashion bagi anak muda Lampung ditengah banyaknya

bisnis fashion yang mulai marak di Bandar Lampung. Sandi tertarik untuk

mendirikan Brand Coolture ini karena ingin memberikan pilihan fashion yang

mengangkat tema lokal, yaitu budaya Lampung dengan konsep desain yang

lebih modern. Sehingga bagi anak muda yang memakainya selain terlihat
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keren dan modern, mereka juga ikut berpartisipasi dalam melestarikan

budayanya sendiri, yaitu Lampung.

Dari segi produk, Coolture masih sebatas menyediakan sejumlah pakaian

berupa T-shirt, kemeja, celana, dan beberapa aksesoris berupa tas, topi dan

gelang. Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya Coolture akan

menambah variasi produknya, seperti sandal, dompet, ikat pinggang, dan lain

sebagainya. Sandi berharap Coolture dapat memberikan pilihan fashion bagi

anak muda Lampung yang juga ingin berpartisipasi melestarikan budayanya.

Coolture hadir dengan menyediakan produk yang berkualitas, berbagai pilihan

warna, tidak monoton dan desain yang limited edition dengan harga yang

cukup terjangkau untuk calon konsumennya. (Hasil Wawancara dengan

Owner Coolture, 2015)

4.2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan perusahaan kearah yang lebih maju maka diperlukanlah

sebuah visi dan misi yang jelas agar kemajuan suatu perusahaan dapat

tercapai, adapun visi dan misi Coolture adalah sebagai berikut :

a. Visi :

Visi dari Coolture adalah ingin mengembangkan produk bertema

budaya Lampung dengan desain yang modern dan menjadi produk

yang berkualitas yang diminati oleh para pria dan wanita khususnya

anak muda Lampung yang selalu mengikuti trend fashion dalam

kesehariannya.
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b. Misi :

Misi yang dilakukan oleh Coolture adalah dengan terus berupaya

menghasilkan produk yang sesuai dengan perkembangan jaman serta

terus memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya karena

kepuasan konsumen adalah salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh

Coolture.

4.3. Struktur Organisasi

Bagan 2
Bagan struktur Organisasi Coolture

Sumber: Hasil Wawancara 2015

a. Owner (St)

Owner bertanggungjawab pada semua kegiatan yang ada di Coolture.

Semua keputusan meliputi, desain, materi pesan, stok barang dan semua

hal yang berhubungan dengan Coolture harus atas persetujuan owner.

Owner juga bertanggungjawab langsung atas keluar masuknya kas

Coolture.

Investor Owner

Desain Shopkeeper Pemasaran Pengelolaan Barang
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b. Investor (Bl)

Investor Coolture tidak memiliki tanggungjawab seperti owner namun

investor tetap memiliki andil untuk memantau kegiatan Coolture dan juga

dalam pengambilan keputusan.

c. Pemasaran (Km)

Bagian pemasaran bertanggungjawab pada semua media yang digunakan

Coolture untuk promosi antara lain, merancang pesan yang akan

ditampilkan Coolture dalam promosinya, menghandle penjualan online,

dan juga menyiapkan konsep pemotretan untuk setiap foto produk

Coolture.

d. Desain (Ao)

Bagian desain bertugas untuk membuat desain untuk produk Coolture

sesuai dengan kesepakatan bersama.

e. Pengelolaan Barang (Rd)

Bagian pengelolaan barang bertugas untuk mengecek jumlah produk

Coolture yang masuk dan keluar dalam setiap bulannya. Bagian

pengelolaan juga memiliki tuga untuk menerima order dari bagian

pemasaran untuk pembelian online yang kemudian produknya akan

disiapkan dan dikirim sesuai alamat yang diberikan oleh konsumen.

f. Shopkeeper (Id, Hd)

Shoopkeeper bertugas untuk melayani konsumen dan juga calon konsumen

yang datang langsung ke outlet Coolture setiap hari dengan jam kerja dari

pukul 10 pagi sampai dengan 9 malam.
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4.4. Produk Coolture

Produk Coolture pada dasarnya adalah produk-produk fashion atau pakaian, yaitu

semua produk yang biasa kita gunakan sehari-hari (ready to wear). Beberapa

produk Coolture dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Jenis Produk Coolture

No Jenis Produk Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Celana

T-shirt

Jaket

Kemeja

Tas

Aksesoris

a. Model celana yang dihasilkan berupa celana jeans.
b. Harga celana ini sangat bervariasi. Tergantung kualitas,

model celana. Untuk produk celana harganya berkisar
antara Rp.200.000 sampai Rp.250.000.

a. Model T-shirt dapat diklasifikasikan berdasarkan pria
dan wanita.

b. Desain dari T-shirt cukup bervariasi.
c. Harga dari T-shirt ini berkisar antara Rp.80.000 sampai

dengan Rp.120.000.

a. Bahan yang digunakannya sangat bervariasi tergantung
jenis model yang akan di produksi. Mulai bahan sweater
dan bahan jeans.

b. Harga dari jaket ini sangat bervariasi tergantung model
dan bahannya, untuk harga jaket berkisar dari
Rp.150.000 sampai dengan Rp.200.000

a. Bahan yang digunakan sangat bervariasi tergantung jenis
model yang akan di produksi. Mulai bahan cotton,
planell dan jeans.

b. Harga dari kemeja ini sangat bervariasi tergantung model
dan bahannya, berkisar dari Rp.130.000 sampai dengan
Rp.150.000

a. Untuk pria biasanya model tasnya backpack (tas
punggung) dan wanita biasanya model tas samping
(totebag).

b. Harga dari produk tas ini berkisar antara Rp.100.000
sampai dengan Rp.150.000.

a. Produk aksesoris terdiri dari topi dan gelang.
b. Harga dari produk topi berkisar antara Rp. 60.000 sampai

Rp. 80.000. untuk aksesoris gelang harganya berkisar
antara Rp.40.000 sampai Rp.50.000.

Sumber : Hasil Wawancara, 2015
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

Coolture hadir dengan mengusung tema lokal dengan konsep desain  produk yang

kreatif dan modern sesuai dengan segmentasi dan target pemasaran dari brand

Coolture yang merupakan anak muda Lampung dengan kisaran usia antara 16

sampai dengan 30 tahun. Coolture menerapkan strategi youth market dalam

membidik khalayaknya. Berdasarkan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu

(Integrated Marketing Communication) Coolture telah menggunakan seluruh

elemen komunikasi pemasaran berupa: periklanan (advertising), penjualan

personal (personal selling), humas/publikasi (public relation), promosi penjualan

(sales promotion), dan pemasaran langsung (direct marketing). Dengan

menggunanakan dan memaksimalkan strategi tersebut, Coolture dapat terus

mempertahankan usaha clothing linenya dan menghadapi persaingan bisnis yang

saat ini kian ketat.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran yang

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Coolture diharapkan dapat memperluas target pemasarannya yang hanya anak

muda Lampung menjadi lebih banyak lagi sehingga peluang bisnis Coolture

dapat lebih luas.

2. Coolture harus terus melakukan inovasi dalam produk maupun promosi yang

dilakukan. Mengingat target pasar Coolture adalah anak muda yang cenderung

mudah bosan dan selalu menginginkan hal-hal baru khususnya dalam fashion.
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