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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kegiatan
komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”
Surabaya. Dalam dunia usaha, komunikasi pemasaran merupakan komponen penting.
Penelitian ini menarik dilakukan karena objek penelitian ini adalah Industri makanan
tradisional. Depot Rujak Cingur Genteng Durasim ini telah melakukan kegiatan
pemasaran (marketing) di tengah persaingan ketat dengan para kompetitornya, sehingga
Depot Rujak Cingur Genteng Durasim ini bisa bertahan menjadi ikon Rujak Cingur
Legendaris Surabaya selama 71 tahun hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang menjabarkan hasil dari wawancara atau in-depth interview dan
data yang didapat dari pemilik “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”, kemudian
dianalisis dengan teori komunikasi pemasaran yaitu komunikasi pemasaran, Segmentasi,
Targeting, Positioning, Relationship Marketing, dan Integrated Marketing
Communications. Penelitian ini menunjukan bahwa “Depot Rujak Cingur Genteng
Durasim” telah melakukan kegiatan komunikasi pemasarannya dengan menggunakan
cara Segmentasi, Targeting, Positioning, Relationship Marketing, dan Integrated
Marketing Communications.
Kata kunci: Komunikasi Pemasaran, Depot Rujak Cingur Genteng Durasim, Integrated
Marketing Communications.

PENDAHULUAN

Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kegiatan komunikasi

pemasaran Depot Rujak Cingur Genteng Durasim, Surabaya. Peneliti tertarik karena

objek penelitian ini adalah Industri makanan tradisional. Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim ini telah melakukan kegiatan pemasaran (marketing) di tengah persaingan ketat

dengan para kompetitornya, yakni para penjual rujak cingur lainnya di Surabaya baik itu

pedagang kaki lima, depot sederhana, maupun rumah makan atau restoran yang sangat

mewah serta makanan modern (produk asing) yang sedang tren saat ini. Berdasarkan hal

tersebut, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan meneliti kegiatan komunikasi

pemasaran yang telah dilakukan oleh Pemilik Rujak Cingur Genteng Durasim, sehingga

Depot Rujak Cingur Genteng Durasim ini bisa bertahan menjadi ikon Rujak Cingur

Legendaris Surabaya selama 71 tahun hingga sekarang.

Makanan tradisional sendiri merupakan makanan yang biasa dimakan sejak
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beberapa generasi, terdiri dari hidangan yang cocok dengan selera, tidak bertentangan

dengan agama, kepercayaan masyarakat setempat, dan terbuat dari bahan makanan serta

bumbu-bumbu yang tersedia setempat (Sastroamidjojo, 1995 dalam Eliazer, 2013, p. 88).

Makanan tradisional umumnya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, termasuk sayuran

yang selalu dimakan mendampingi makanan pokok, dan makanan selingan atau kudapan,

di samping buah-buahan. Menurut Suryobroto (1995), dari pengelompokan tersebut,

masih dibedakan lagi menjadi makanan biasa, dan makanan upacara atau makanan

istimewa yang dimakan pada waktu-waktu tertentu (Eliazer, 2013, p. 88).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa makanan merupakan

bagian dari budaya dari setiap kota dimana makanan itu berada. Seperti halnya makanan

tradisional khas Surabaya yang memiliki pesona makanan khas dan menjadi daya tarik di

Surabaya. Selain rasa yang khas, hidangan yang disajikan pun khas. Berbagai macam

pilihan makanan tradisional khas Surabaya yang sampai saat ini masih populer di

masyarakat antara lain semanggi, gado-gado, tahu tek, krengsengan, tempe penyet,

lontong balap, dan rujak cingur (Eliazer, 2013, p. 88).

Rujak Cingur merupakan makanan khas Jawa Timur Indonesia yang terdiri dari

berbagai macam sayuran dan potongan daging sapi bagian “cingur” atau mulut sapi, yang

disiram dengan saus kacang. Kuliner yang termasuk kategori extreme culinaire ini

sepertinya sudah menjadi primadona kuliner di Surabaya. Ikon kuliner ini sangat

“digandrungi” oleh warga Surabaya, sehingga tidak mengherankan ketika banyak

bermunculan penjual rujak cingur mulai dari pedagang kaki lima, depot sederhana,

hingga rumah makan atau restoran yang sangat mewah.

Beberapa tempat kuliner rujak cingur yang digemari masyarakat Surabaya

memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari tempat, model rumah makan, rasa rujak

maupun cingurnya, penggunaan bahan baku seperti petis, serta harganya. Ciri khas ini

sangat penting dimiliki oleh semua penjual makanan yang bergerak di jenis kuliner yang

sama, yakni rujak cingur, untuk melakukan proses pemasaran (marketing) produknya.

Proses pemasaran sendiri terdiri dari serangkaian langkah yang

berkesinambungan yang menurut Kottler (1980) dalam Morrisan (2010) terdiri atas tiga

tahap, yaitu segmenting, targetting, dan positioning.
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PEMBAHASAN

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada

publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar (Sutisna, 2001,

p. 267).  Konsep yang secara umum digunakan untuk menyampaikan pesan adalah

sesuatu yang disebut bauran komunikasi pemasaran, karena biasanya pemasar sering

menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu

rencana promosi produk, seperti iklan, penjualan tatap muka, promosi penjualan,

hubungan masyarakat dan publisitas, serta pemasaran langsung (Kotler, 2000 dalam

Sutisna, 2001, p. 267)

Berdasarkan hasil indepth interview dengan informan yang berkaitan dengan

penelitian ini, bahwa Depot Rujak Cingur Genteng Durasim telah menerapkan berbagai

bentuk kegiatan komunikasi pemasaran selama bertahun-tahun untuk bertahan dan

bersaing. Depot rujak cingur genteng durasim telah melakukan kegiatan komunikasi

pemasaran seperti yang dilakukan oleh rumah makan atau restoran lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan

komunikasi pemasaran Depot Rujak Cingur Genteng Durasim Surabaya, dalam hal

ini adalah segmenting, targetting, dan positioning serta berbagai bentuk bauran

komunikasi pemasaran.

Menurut Morrisan (2010, p. 55), saat ini sangat jarang ditemui suatu produk yang

dapat memuaskan kebutuhan seluruh konsumen. Hal ini kerap mendorong perusahaan

untuk mengembangkan kegiatan pemasaran yang berbeda untuk memuaskan kebutuhan

berbagai konsumen yang berbeda tersebut. Suatu proses yang harus dijalankan praktisi

pemasaran dalam memilih atau menentukan pasar disebut target marketing process, yang

terdiri dari empat tahapan, yaitu: 1) Identifikasi pasar atau konsumen yang belum

terpenuhi kebutuhannya; 2) Menentukan segmentasi pasar; 3) Memilih pasar yang akan

dijadikan target; dan 4) Menentukan positioning produk melalui kegiatan pemasaran

(Belch & Belch, 2001, p. 42 dalam Morrisan, 2010, p. 55).

Begitu juga yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemilik Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi

dan mendeskripsikan target marketing process Depot Rujak Cingur Genteng Durasim.
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Ketika menentukan pasar yang ingin dimasuki, praktisi pemasaran harus

mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok konsumen (segmen) yang

terdapat dalam masyarakat (Morissan, 2010, p. 56). Identifikasi pasar sasaran mencakup

kegiatan untuk mengelompokkan konsumen yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan

kesukaan yang sama. Hal ini juga yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemilik Depot

Rujak Cingur Genteng Durasim.

“Iya Mas, jadi dulu itu jualannya rujak cingur sama rujak gobet. Tapi yang laris dulu
malah rujak gobetnya. Baru pas Ibu saya (Bu Maryam) melanjutkan bisnis orang
tuanya, Ibu malah fokus jualan Rujak Cingur buat menu spesialnya Mas”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Pendiri Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim awalnya berjualan dua macam rujak, yakni rujak gobet dan rujak

cingur, namun akhirnya setelah diteruskan oleh Bu Maryam, Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim hanya berfokus pada rujak cingur, karena menurut Penerus Generasi

Ketiga, Pak Hendri, rujak cingur itu menjadi ciri khas Surabaya. Hal ini sejalan dengan

pengertian dari makanan yang merupakan bagian dari budaya dari setiap kota dimana

makanan itu berada.

Menurut Afandi (2008), rujak cingur merupakan makanan yang unik. Tidak hanya

khas Surabaya, tetapi juga mencerminkan susunan sosiologis masyarakat kota pahlawan

ini, yang mana ingin selalu beda, namun gampang bercampur. Berbagai macam isinya,

namun susah diduplikasi. Sebagai makanan khas Surabaya, rujak cingur merupakan

makanan dengan beragam isi. Terdapat sayuran dan buah-buahan. Jenisnya juga bisa

diperkaya. Tentu, yang sudah pasti adalah cingur sapi. Cingur itu dalam bahasa Jawa

disebut congor. Bahasa Indonesianya mulut. Tepatnya daging mulut sapi. Hal tersebut

merefleksikan kenyataan sosial masyarakat Surabaya. Beragam bahan rujak cingur

menunjukkan karakter terbukanya kota ini. Semua etnis dan golongan bercampur di kota

ini. Mereka dengan gampang bisa saling berasimilasi. Keberagaman tidak menyebabkan

rasa getir, tetapi justru menjadi sedap seperti rasa rujak cingur.

Untuk menjadikan makanan yang sedap, tidak cukup hanya dicampur. Namun,

perlu ada ikhtiar yang disebut dengan nguleg. Bumbunya dihaluskan dalam cobek. Akan

beda rasanya kalau bumbu dihaluskan dengan mesin di luar cobek. Resapan rasanya akan

berkurang. Penjual rujak cingur, seperti Pemilik dan Pendiri Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim tidak hanya mencampur bahan, tapi meramunya. Segala racikan dan jenis
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bumbu pun masih dipertahankan dari generasi ke generasi, untuk mempertahankan rasa

khas dari rujak cingur buatan depot rujak cingur genteng durasim Surabaya.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa rujak cingur merupakan makanan yang

merefleksikan budaya masyarakat Surabaya, sehingga tentu keputusan Pemilik Depot

Rujak Cingur Genteng Durasim untuk memfokuskan pada produk makanan rujak cingur

tepat adanya. Hal ini memenuhi identifikasi gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan

masyarakat Surabaya sebagai sasaran utama pemasaran Rujak Cingur Genteng Durasim.

Segmentasi pasar adalah suatu konsep yang sangat penting dalam pemasaran.

Menurut Morissan (2010, p. 57), khalayak konsumen umum memiliki sifat yang sangat

heterogen, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk melayani semuanya. Oleh karena

itu, harus dipilih segmen-segmen tertentu saja dan meninggalkan segmen lainnya. Bagian

segmen yang dipilih merupakan segmen homogen yang memiliki ciri-ciri sama dan

cocok dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Morissan (2010, pp. 59-69), segmentasi pasar dalam kegiatan pemasaran

meliputi:

1. Segmentasi Demografis

Merupakan segmentasi konsumen berdasarkan demografi (peta kependudukan)

masyarakat sasaran, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan,

agama, suku, dan kebangsaan.

2. Segmentasi Geografis

Segmentasi ini membagi khalayak audiensi berdasarkan jangkauan geografis atau

tempat tinggal, yakni suatu negara, pulau, provinsi, kota, dan desa.

3. Segmentasi Geodemografis

Merupakan segmentasi konsumen yang didasarkan pada gabungan segmentasi

geografis dan demografis, hal ini dikarenakan khalayak yang tinggal di suatu wilayah

geografis tertentu diyakini memiliki karakter demografi yang sejenis, seperti kawasan

pemukiman, kelurahan.

4. Segmentasi Psikografis

Segmentasi yang didasarkan pada gaya hidup dan kepribadian manusia.

Setelah segmentasi pasar, berikutnya yang akan dibahas adalah target pasar.

Target adalah proses evaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih salah satu
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atau lebih karakteristik untuk dilayani. Dalam proses ini perusahaan mempertimbangkan

apakah akan memilih segmen massal, beberapa segmen, segmen kecil, dan segmen

sangat kecil. Kemudian yang dimaksud dengan target pasar pada dasarnya adalah

pemilihan konsumen pada segmentasi yang telah ditetapkan.

Positioning adalah kegiatan komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana

khalayak menempatkan suatu produk, merek, atau perusahaan di dalam otaknya, di dalam

alam khayalnya, sehingga khalayak memiliki penilaian tertentu (Morissan, 2010, p. 72).

Menurut Morissan (2010, pp. 72-73), positioning menjadi penting bagi perusahaan

karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi saat ini. Suatu produk harus memiliki

pernyataan positioning yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan merebut konsumen

dan harus bisa mewakili citra atau persepsi yang hendak dicetak dalam benak konsumen.

Sementara itu, dalam benak masyarakat sudah tercetak dengan jelas bahwa depot

rujak cingur tertua adalah Depot Rujak Cingur Genteng Durasim. Hal ini dikarenakan

depot rujak cingur ini sudah berdiri selama 71 tahun lamanya. Dimana saat ini, depot ini

dikelola oleh Pak Hendri yang merupakan generasi ketiga. Selain karena merupakan

rujak cingur pertama dan terlama di Surabaya, Depot Rujak Cingur Genteng Durasim

tercetak dalam persepsi masyarakat sebagai “Rujak Cingur Legendaris Surabaya” karena

memiliki beberapa keistimewaan.

Pertama, citarasa dan alat pembuat saos kacang. Meskipun sudah berdiri selama

tujuh dekade lamanya, Pak Hendri tetap berusaha mempertahankan citarasa rujak

termasuk tetap menggunakan cobek batu besar yang digunakan Bu Maryam dulu. Cobek

batu yang berasal dari Magelang ini merupakan barang yang langka karena sudah

berumur 71 tahun, sehingga pemilik Depot Rujak Cingur Genteng Durasim ini

memberikan perhatian yang besar untuk perawatan cobek batu yang digunakan untuk

“menguleg” saos kacang. Citarasa juga dijaga agar tidak mengalami perubahan

sedikitpun selama 71 tahun ini. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara antara peneliti

dan pemilik depot.

“Peneliti: Sebenarnya ciri khas yang paling utama dari Rujak Cingur Genteng
Durasim itu apa Pak?”
“Pak Hendri: Yaaa rasanya itu Mas tidak pernah berubah. Dari turun-temurun cara
mengolahnya tetap dipertahankan, dan yang tahu teknik mengolahnya itu ya cuman
saya sama adik saya. Trus tempat buat nguleknya itu ya ndak pernah berubah ndak
pernah ganti dari dulu. Dari tahun 1938 sampai sekarang 2014 ya tetep sama. Tapi
tetep dijaga kebersihannya Mas.”
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“Peneliti:Trus bumbu-bumbunya apa berbeda atau sama saja sama tempat Rujak
Cingur lainnya Pak?”
“Pak Hendri: Aslinya bumbunya ya sama Mas, sama-sama dijual ditempat umum.
Tapi bedanya kalo disini itu perpaduan berbagai bumbu sama petis dari berbagai
daerah, trus dicampur jadi satu jadinya spesial rasa Rujak Cingurnya. Tapi semua itu
tergantung racikannya Mas, tapi kalo disini tetep mempertahankan resep dan cara
mengolahnya dari turun temurun. Kan ada kalo ditempat lain itu sekarang sudah
ndak diuleg, tapi di blender. Ya pasti rasanya sudah beda Mas. Ndak melegenda
hehehe (sambil ketawa).”

Sama halnya dengan rujak pada umumnya, Rujak Cingur Genteng Durasim berisi

potongan lontong, tahu, tempe, beberapa macam buah, dan beberapa sayuran yang telah

dikukus yang kemudian disiram dengan bumbu kacang dan petis yang telah diuleg di atas

cobek. Namun, bumbu rujak cingur inilah yang berbeda dari rujak lainnya. Jika rujak lain

menggunakan satu macam petis saja, maka Rujak Cingur Genteng Durasim

menggunakan campuran beberapa petis sekaligus, antara lain petis Madura, Sidoarjo, dan

petis buatan sendiri.

Kedua, lokasi. Lokasi Rujak Cingur Genteng Durasim juga dinilai cukup strategis

karena berada di dekat pasar Genteng, pasar lama di Surabaya serta merupakan salah satu

tempat tujuan untuk membeli oleh-oleh makanan khas Surabaya. Karena tempat yang

kegiatans inilah sehingga tercetak dalam benak konsumen bahwa lokasinya kegiatans,

tidak sulit dicari.

Ketiga, desain Depot. Depot Rujak Cingur Genteng Durasim didesain dengan

gaya “jadul”. Interior yang digunakan pun masih “lawas”, dengan lembaran menu tulisan

tangan yang dilengkapi dengan gambar sepasang pemuda yang bercengkrama dengan

model pakaian yang digunakan era 70-an. Selain itu, juga terdapat beberapa lukisan kuno,

yang di antaranya merupakan lukisan pendiri rujak cingur ini, yakni Bu Maryam.

Keempat, menu lain. Selain menyajikan menu utama rujak cingur, di Depot ini juga

menyediakan menu lain, yakni sop buntut dengan beberapa minuman tradisonal, yakni

beras kencur, susu kedelai, es sarang burung leci, dan ketika bulan puasa terdapat menu

spesial kolak pisang. Desain yang kuno serta menu lain yang termasuk dalam menu

tradisional adalah bentuk positioning.

Promosi didefinisikan sebagai sebuah koordinasi semua usaha penjualan untuk

membentuk saluran komunikasi dan persuasi atau ajakan dalm menjual barang dan jasa

atau mempromosikan sebuah ide (Belch,2004,p.16). Belch juga menjelaskan bahwa alat
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dasar yang digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dari perusahaan adalah

promotion tools yang terdiri dari Advertising, Direct Marketing, Internet Marketing,

Sales Promotion, Public Realtion, Personal Selling (Belch.2004,p.16). Adapun

penjelasan dari tiap tools yaitu :

Iklan merupakan materi yang dirancang untuk menarik perhatian publik, dengan

tujuan agar mereka melakukan sesuatu yang ditawarkan melalui berbagai media. Pada

kegiatan pengemasan pesan, iklan haruslah lebih dari sekedar mengunggah ingatan

konsumen. Audience yang melihat iklan harus memiliki pemahaman terhadap pesan

yang disampaikan (Lee,2005). Iklan juga merupakan bentuk komunikasi nonpersonal

yang dibayar mengenai organisasi, produk, pelayanan atau ide oleh sponsor. Komponen

nonpersonal berarti bahwa iklan melibatkan media massa seperti televisi, radio, majalah,

dan iklan yang dapat menyalurkan pesan kepada khalayak luas dalam satu waktu yang

sama (Belch, 2004,p16).

Seperti yang dikatan oleh Sulaksana bahwa tujuan-tujuan utama dari promosi

adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan

khalayak sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya (Sulaksana, 2007, p.59).

Maka advertising sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama dari promosi.

Menurut Belch, sebuah organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target

pasar guna memperoleh respon atau bahkan suatu transaksi jual-beli (Belch,2004, p.

436).

Publicity / public relations tanpa disadari memiliki peran yang penting bagi

Depot Rujak Cingur Genteng Durasim untuk membangun ketertarikan calon konsumen.

Seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan komunikasi massa, namun juga tidak

seperti iklan, publisitas tidak menggeluarkan biaya untuk melakukan biaya dan waktu

dan ruang beriklan (Shimp.2000.p,6). Melalui publisitas diharapkan dapat mempengaruhi

opini publik terkait dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Belch & Belch 2001

: 22).

Interactive / internet marketing adalah teknik pemasaran dimana konsumen dapat

melakukan interaksi didalamnya dan melakukan modifikasi terhadap isi dan bentuk

informasi yang diberikan. Interactive / internet marketing sering digunakan untuk

memberikan informasi tentang suatu produk atau jasa (Belch. 2004.p,17).
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Pada dasarnya pemasaran internet / interaktif pada prakteknya dapat menerapkan

seluruh elemen dari promotional mix (Belch & Belch 2001 : 20). Promosi penjualan

merupakan salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan pemasaran, karena tujuan

utama dari promosi sendiri adalah menginformasikan, membujuk, mengingatkan

pelanggan produk. Selain itu melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong

pelanggan membeli lebih banyak, meningkatkan impluse buying (pembelian tanpa

rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer

(Belch,2004.p,21).

Adanya sales promotion juga dapat meningkatkan tahap tujuan promosi menjadi

conviction dan purchasing, karena dengan adanya potongan harga tentu akan

memberikan keuntungan kepada calon konsumen yang mendapatkan harga lebih murah,

dan akhirnya dapat menggiring calon konsumen menjadi konsumen. Tentunya

keberhasilan sales promotion juga didukung oleh jenis tools komunikasi pemasaran

lainnya seperti adverdtising, personal selling, interactive / internet marketing, publicity

dan direct marketing agar promosi tersebut dapat sampai terlebih dahulu kepada calon

konsumen “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”. Sehingga timbul keinginan calon

konsumen untuk melakukan pembelian produk “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”.

Kegiatan sales promotion ini juga sama dengan salah satu program dari

relationship marketing yaitu loyalty program (Winer.2004.p,396). Program loyalitas kini

telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan diseluruh dunia. Program ini

dilakukan agar pembeli melakukan pembelian kembali dan menjadi pelanggan bagi

perusahaan tersebut. Loyalty program juga disebut frequency marketing, yaitu program

yang mendorong repeat buying (pembelian ulang) melalui program formal dan

pendistribusian atau penyaluran keuntungan (Winer.2004.p,400) walaupun “Depot Rujak

Cingur Genteng Durasim” tidak membedakan penerima program ini apakah itu calon

konsumen maupun yang sudah menjadi konsumen “Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim”.

Personal selling adalah interaksi antara individu, saling bertemu muka yang

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Swastha.1998.p,226). Hal ini
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berbeda dengan direct marketing adalah Personal selling merupakan saling bertemu

muka. Berbeda dengan direct marketing yang tidak saling bertatap muka secara langsung

dengan calon konsumen maupun konsumen.

Depot Rujak Cingur Genteng Durasim juga melakukan personal selling dalam

kegiatan promosinya, yang diungkapkan dalam wawancara berikut :

“Disini pelanggannya tidak cuman pesan dan menikmati kulinernya Mas.
Kebanyakan para pembeli juga sering bertanya tentang foto-foto yang dipajang,
juga banyak yang tanya-tanya mulai dari resep, cara mengolah, sampai sejarah
rujak cingur dan tempat-tempat kuliner tradisional di Surabaya. Jadi tidak
sekedar beli langsung pulang, biasanya sering ngobrol-ngobrol dan menikmati
suasana nostalgia disini” (Hendri Sudikto)

Dari hasil kutipan wawancara tersebut, cara yang dilakukan oleh pemilik “Depot

Rujak Cingur Genteng Durasim” bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada para

pembeli. Sehingga tercipta suasana kekeluargaan dan nostalgia.

Personal selling memiliki tiga kelebihan yaitu untuk mendapatkan perjumpaan

personal sehingga akan terjadi interaktif antara dua orang atau lebih. Kemudian kultivasi,

dimana dengan personal selling maka akan memungkinkan berkembangnya segala jenis

hubungan, dari sekedar jual beli hingga persahabatan pribadi. Dan yang terakhir ialah

respon, dimana personal selling ini mampu memaksa pembeli supaya merasa wajib

mendengarkan wiraniaga (Sulaksana.2007.p,27).

Personal selling merupakan alat yang paling efektif pada tahapan lanjut proses

pembelian, khususnya untuk membangun preferensi, keyakinan, dan mendorong aksi

konsumen. Selain itu dalam pelaksanaannya, “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”

juga membangun hubungan dengan mempersilahkan para calon konsumen untuk berfoto-

foto dan bernostalgia didalam Depot Rujak Cingur Genteng Durasim.

Dalam kegiatan komunikasi pemasaran, Depot Rujak Cingur Genteng Durasim

sebenarnya memanfaatkan konsumen yang setia atau biasanya disebut “pelanggan” pada

berbagai produk makanan Depot Rujak Cingur Genteng Durasim. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Bapak Hendri selaku Pemilik Depot Rujak Cingur Genteng Durasim.

“Pelanggan yang paling banyak datang di sini biasanya ya pelanggan tetap Mas. Jadi

kayak ada Bapak Bapak yang dulu waktu kecil sudah diajak Orang Tuanya kesini, trus

sampai dia besar sudah sukses punya anak cucu juga diajak kesini Mas. Wong sini lho

ndak pernah promosi Mas, jadi ya dari mulut ke mulut aja. Jadi setiap pembeli yang
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merasa ketagihan dan senang pasti selalu bilang ke orang lain yang mereka kenal,

jadinya dari satu nambah nambah terus pembelinya. Ya kayak Masnya juga, kan tau

sini juga dari Bapaknya Masnya, jadinya nyebar-nyebar sendiri Mas”.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemilik “Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim” menyadari atau tidak telah memanfaatkan kegiatan Word of Mouth

(WOM) yang dilakukan oleh pelanggan maupun konsumen untuk menjalankan kegiatan

pemasaran. Menurut Kotler dan Keller (2007), Word of Mouth (WOM) adalah proses

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok

terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara

personal. WOM juga dinilai sangat efektif dalam mempelancar proses pemasaran dan

mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan karena menjadi metode promosi

yang efektif, yang pada umumnya disampaikan dari konsumen oleh konsumen untuk

calon komsumen, sehingga konsumen atau pelanggan yang puas dapat menjadi media

iklan (gratis) bagi perusahaan.

Pemasaran dalam bentuk ini berupa komunikasi secara lisan, tertulis, maupun

eletronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman

membeli atau menggunakan produk tersebut atau menggunakan jasa tersebut (Kotler &

Keller, 2009, p. 174). Komunikasi ini dapat berlangsung dengan sebuah percakapan

antara orang ke orang, chat room, ataupun percakapan dengan menggunakan sosial

media.

Selain itu, WOM juga tidak membutuhkan biaya karena melalui pelanggan yang

puas, rujukan atau referensi terhadap produk hasil produk perusahaan akan lebih mudah

tersebar ke konsumen lainnya (Kotler & Keller, 2009), sehingga dari kepuasan pelanggan

atau konsumen yang telah mengonsumsi produk Depot Rujak Cingur Genteng Durasim,

secara tidak langsung Depot Rujak Cingur Genteng Durasim telah melakukan salah satu

kegiatan kegiatan promosi pemasaran, yaitu WOM.

Analisis berbagai bentuk komunikasi pemasaran “Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim” memperlihatkan bahwa IMC (Integrated Marketing Communications) telah

dilakukan oleh “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”. “Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim” telah melakukan berbagai macam bentuk komunikasi pemasaran tanpa terbatas

pada satu jenis bentuk komunikasi pemasaran saja. Berbagai bentuk komunikasi
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pemasaran tersebut juga terlihat saling tumpang tindih dengan bentuk komunikasi

pemasaran lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekhususan pada bentuk

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”.

Kegiatan komunikasi pemasaran “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim” telah

terfasilitasi dengan banyaknya media yang meliput “Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim”, seperti media cetak misalnya Koran Jawa Pos serta majalah-majalah kuliner,

dan juga media elektronik yang sedang mempromosikan wisata kuliner khas suatu

daerah, baik di televisi lokal misalnya JTV, SBO, dan juga televisi Nasional misalnya Net

TV dan Trans7.

Selain dikenal oleh orang Surabaya, “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”

ternyata juga dikenal di tingkat nasional bahkan internasional. Ketika diadakan event

APEC di Surabaya, Rujak Cingur Genteng Durasim diundang oleh Walikota untuk

menyajikan sajian Rujak Cingur kepada 1.500 peserta APEC dari 21 negara yang berbeda

(Hasan, 2013). Hal ini tentu menjadi “batu loncatan” Rujak Cingur Genteng Durasim

dalam kegiatan pemasaran sehingga akan semakin dikenal oleh dunia luar selain oleh

warga Surabaya sendiri.

Word of Mouth (WOM) yang dilakukan oleh para pelanggan atau konsumen

“Depot Rujak Cingur Genteng Durasim” ataupun calon konsumen menjadi suatu bagian

yang tidak terpisahkan bahkan sangat penting dari komunikasi pemasaran “Depot Rujak

Cingur Genteng Durasim” yang terintegrasi dalam mengiringi keberhasilan “Depot Rujak

Cingur Genteng Durasim” ketika melakukan kegiatan komunikasi pemasaran dan

mempertahankan eksistensinya selama bertahun-tahun, terlebih untuk bertahan dalam

persaingan yang ketat baik dengan sesama penjual rujak cingur maupun dengan makanan

tradisional lain dan makanan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kegiatan komunikasi pemasaran

“Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”, dapat ditarik kesimpulan bahwa “Depot Rujak

Cingur Genteng Durasim” telah menerapkan kegiatan komunikasi pemasaran. “Depot

Rujak Cingur Genteng Durasim” juga berhasil menerapkan kegiatan komunikasi

pemasaran dengan biaya rendah namun tetap dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal
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ini dilakukan dengan memasukkan relationship marketing di dalam kegiatan komunikasi

pemasaran yang mereka lakukan secara sadar maupun tidak.

Sehingga penerapan relationship marketing di dalam kegiatan komunikasi

pemasarannya, “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim” dapat menerapkan promotional

tools dengan biaya yang rendah hal ini karena “Depot Rujak Cingur Genteng Durasim”

menggunakan kedekatannya dengan media dan konsumennya yang merupakan salah satu

karakteristik relationship marketing. Peneliti juga menemukan alat promosi yang lain

yaitu Word of Mouth (WOM). WOM yang dilakukan oleh “Depot Rujak Cingur Genteng

Durasim” sangatlah berperan penting dalam komunikasi pemasaran “Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim”. WOM ini menjadi suatu hal yang penting karena setiap individu akan

lebih mempercayai pengalaman yang diceritakan secara langsung oleh teman, kolega,

rekan, maupun keluarga mereka yang telah mencoba produk dari “Depot Rujak Cingur

Genteng Durasim” dibandingkan dengan iklan yang mereka lihat di media.
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