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ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan promotional tools pada UMKM “Amble
Footwear”. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan promotional tools yang
dilakukan oleh “Amble Footwear”. Di samping itu, peneliti juga menyajikan data dan analisis
terkait dengan kegiatan komunikasi pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning
(STP) serta marketing mix. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ada kecenderungan
UMKM di Indonesia adalah menunggu konsumen untuk datang dan melakukan pertukaran
dengan UMKM tersebut dan monoton dalam melakukan kegiatan pemasaran (Purnomo
2011). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amble telah menerapkan keenam
promotional tools sebagaimana teori Belch & Belch tentang promotional tools tersebut.
Peneliti juga menemukan satu alat lain yang dinilai efektif dalam kegiatan komunikasi
pemasaran, yaitu endorsment. Endorsment memiliki beberapa fungsi yang sama dengan
media massa, diantaranya transmission of values dan fungsi informasi. Kegiatan dalam
promotional tools tersebut saling berkorelasi satu sama lain, serta dilakukan secara continue
dan konsisten oleh Amble Footwear.

Kata kunci: komunikasi pemasaran, promotional tools, STP , Amble Footwear, UMKM

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan promotional tools pada

Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) Amble Footwear. Penelitian tentang ini menarik

untuk dilakukan karena kecenderungan UMKM di Indonesia adalah menunggu konsumen

untuk datang dan melakukan pertukaran dengan UMKM tersebut dan monoton dalam

melakukan kegiatan pemasaran (Purnomo 2011). Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana

Amble menerapkan promotional tools, sehingga diharapkan mampu menjadi referensi bagi

UMKM lainnya untuk menerapkan promotional tools yang efektif dan efisien.

Promotional tools sebagai alat dari komunikasi pemasaran merupakan elemen penting

dalam mengkomunikasikan sebuah brand, sehingga goals perusahaan dapat tercapai.

Terence A. Shimp juga juga menuturkan bagaimana pentingnya komunikasi pemasaran:

“komunikasi pemasaran juga merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran
serta penentu suksesnya pemasaran. Dalam dekade terakhir ini komponen komunikasi
pemasaran dalam bauran pemasaran menjadi semakin penting dan diklaim bahwa
pemasaran di era 1990-an tidak dapat dipisahkan dari komunikasi”(Shimp, 2003, p.4)
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Berdasarkan pernyataan di atas, Shimp menjelaskan bahwa komunikasi dan

pemasaran merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi dalam sebuah kegiatan

pemasaran serta merupakan aspek penting dalam penentu suksesnya pemasaran.

Peneliti memilih Amble Footwear sebagai obyek penelitian karena Amble sebagai

sebuah brand dan UMKM yang berdiri pada Oktober 2009, berhasil mendapatkan

penghargaan dari majalah Marketeers, yakni Top 50 UKM Go Online di tahun 2012

(Marketeers 2012). Selain itu, Agit Bambang, pemilik dan pendiri Amble Footwear juga

merupakan salah satu dari dua produsen sepatu di Indonesia yang menerima penghargaan dari

British Council sebagai Wirausahawan Kreatif Muda Indonesia atau International Young

Creative Entrepreneur (IYCE) Awards 2012-2013 (Editor 2012). Selain itu, jika dilihat dari

kekuatan brand, Amble Footwear sudah memiliki positioning yang cukup kuat pada

segmentasi pasarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan omzetnya yang mencapai 2 miliar

rupiah lebih per tahun bermodalkan 1,5 juta rupiah di tahun 2009 (Ladjar 2011). Hal ini juga

tak luput dari penerapan promotional tools yang terus dilakukan secara konsisten oleh Amble.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penerapan promotional tools sebagai alat

pada komunikasi pemasaran dapat dikatakan mampu mempengaruhi keberlangsungan suatu

perusahaan. Tanpa komunikasi pemasaran, calon konsumen dan konsumen tidak akan

mengenal dan atau bahkan mempergunakan produk atau jasa yang ditawarkan suatu

perusahaan. Sehingga, dalam rangka mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan,

diperlukan alat-alat komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan,

memberikan informasi, dan mempersuasi konsumen agar mau membeli dan mengkonsumsi

produk atau jasa yang ditawarkan oleh UMKM. komunikasi pemasaran merupakan sesuatu

kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh UMKM meskipun karakteristik usaha ini dapat

dikatakan berbeda dengan usaha berskala besar (Isnaini 2009, p.327).

Menurut Auliana (2007), dalam data BPPKU (Badan Promosi Pengelola Keterkaitan

Usaha), tahun 2007 pun menunjukkan bahwa selur uh UMKM yang ada di Jawa, sekitar 40%

di antaranya mengalami kesulitan dalam pemasaran produk (Ibid, p.330). Siagian & Irawan

(2003) juga menambahkan, selain dikarenakan memiliki pangsa pasar yang tergolong sedikit,

secara umum UMKM mengalami kendala pada keterbatasan dalam mengakses pasar.

Kemampuan promosi yang sangat minim tersebut disebabkan oleh ketiadaan biaya (Ibid).

Hal ini juga dapat dikatakan berkaitan dengan tidak banyaknya UMKM yang sadar

akan pentingnya kegiatan komunikasi pemasaran ini dalam rangka membangun usaha dan

mendapatkan manfaat dari usahanya tersebut. Sebab, kecenderungan UMKM di Indonesia

adalah menunggu konsumen untuk datang dan melakukan pertukaran dengan UMKM
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tersebut dan monoton dalam melakukan kegiatan pemasaran (Purnomo 2011). Padahal,

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut

dikarenakan selain berperan terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, juga

berperan dalam dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Perusahaan kecil dapat

menyerap 51% tenaga nasional (Manurung, 2006).

Menurut Stanton yang dikutip oleh Saladin (2006, p.171), promosi adalah salah satu

unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan,

membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan. Sedangkan, menurut Nickles

(Dharmmesta, 1990, p.56), komunikasi pemasaran merupakan kegiatan komunikasi yang

dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan

di bidang pemasaran, serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara

menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik.

Berdasar definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa promosi atau komunikasi

pemasaran adalah salah satu elemen dalam marketing mix yang digunakan oleh perusahaan

untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan, sehingga

dapat mengarahkan seseorang atau target market kepada tindakan yang menciptakan

pertukaran atau transaksi dalam pemasaran.

Menurut Dharmnesta dan Irawan (2005, p.353), tujuan yang ingin dicapai suatu

perusahaan melalui kegiatan promosi, antara lain modifikasi tingkah laku; memberitahu;

membujuk; dan mengingatkan. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran merupakan upaya

suatu perusahaan, termasuk Amble, untuk membentuk sikap positif atau loyal dan

menjadikannya hambatan (barrier) bagi strategi para pesaing atau kompetitor. Dengan

demikian, kegiatan komunikasi pemasaran merupakan sarana strategis yang dapat

membentuk dukungan pelanggan kepada perusahaan atau dengan kata lain akan semakin

menambah besar peluang pasar dari produk yang dipasarkan perusahaan (Jeffkins, 1999, p.

59).

Menurut komunikasi pemasaran, terdapat enam alat yang disebut promotional tools.

Promotional tools terdiri dari Penjualan Perorangan (Personal Selling), Iklan (Advertising),

Promosi Penjualan (Sales Promotion), Pemasaran Internet (Internet Marketing), Publisitas

(Publicity/Public Relation), dan Pemasaran Langsung (Direct Marketing) (Belch,2004, p.16).

Dengan menggunakan keenam alat promosi ini sebuah perusahaan mengaplikasikannya

untuk mengkomunikasikan perusahaan dan segala hal yang terkait dengan perusahaan

tersebut, salah satunya produk dari perusahaan kepada masyarakat, dimana dalam penelitian

ini adalah Amble Footwear.
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PEMBAHASAN

Variabel komunikasi pemasaran dari marketing mix merupakan fokus dari penelitian

ini, dimana Amble Footwear sebagai obyek dari penelitian ini. Peneliti akan mendeskripsikan

bentuk-bentuk komunikasi pemasaran Amble yang dipetakan berdasarkan promotional tools.

Sehingga, diharapkan akan lebih terperinci dan lebih mudah untuk dipahami. Sesuai dengan

Belch (2004, p.16), promotional tools terdiri dari iklan (advertising), penjualan perorangan

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), pemasaran internet (internet

marketing), publisitas (publicity/public relation), dan pemasaran langsung (direct marketing).

Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, dalam kegiatan advertising, Amble

memanfaatkan media cetak dan social media untuk beriklan. Media cetak yang digunakan

oleh Amble untuk menempatkan iklannya adalah Nylon Guys Indonesia dan Go Girl. Nylon

merupakan majalah franchise dari New York, Amerika Serikat yang berdiri sejak April 1999.

Pada Januari 2011, Nylon Indonesia terbit dan didistribusikan secara nasional oleh MPG

Media. Nylon adalah sebuah majalah yang mempunyai fokus pada budaya pop dan fashion.

Juga meliputi seni, beauty dan selebritis (http://nylonindonesia.com).

Pemasangan iklan di Nylon Guys dan Go Girl tersebut bukan tanpa alasan. Sebab,

iklan merupakan materi yang dirancang untuk menarik perhatian publik yang bertujuan agar

mereka melakukan sesuatu yang ditawarkan, melalui berbagai media. Hal itu juga menjadi

tujuan Amble menempatkan iklannya di Nylon Guys. Melalui iklan itu, Amble mencoba

untuk mendapatkan brand awareness dari target pasarnya. Sebab, kegiatan advertising

tersebut ditujukan memberitahukan kepada target market tentang penawaran perusahaan.

Tidak hanya tentang produk yang ditawarkan, tapi segala hal yang berkaitan dengan

perusahaan, termasuk merek perusahaan tersebut.

Selain brand awareness dari target pasar yang coba diraih oleh Amble, melalui

pernyataan tersebut juga tampak tujuan lainnya, yaitu positioning yang kuat dan brand image

Amble. Positioning yang ditetapkan oleh Amble adalah Amble merupakan brand yang

menawarkan produk sepatu urban boots dengan segmentasi pria dan wanita yang tinggal atau

hidup di kota-kota besar di Indonesia, SES AB, dan adaptif terhadap perkembangan lifestyle

khususnya trend fashion. Tentunya, Amble menilai bahwa Nylon Guys dan Go Girl memiliki

kesamaan segmentasi dan target pasar dengannya karena Nylon berfokus pada budaya pop

atau lifestyle dan perkembangan fashion.



147 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 1

Gambar II.1 Iklan Amble di Nylon Guys Indonesia (kiri) dan Go Girl (kanan)

Dilihat dari sisi sales promotion, keikut sertaan Amble dalam sebuah event pameran

juga termasuk dalam promosi penjualan karena kegiatan dalam promosi penjualan, antara lain

peragaan, pertunjukan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan

Belch (2004, p.21) yang menjelaskan mengenai fungsi dari promosi penjualan. Dalam event

pameran seperti Brightspot  Market 2013, Amble juga mempunyai mempunyai kesempatan

untuk menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru,

mendorong pelanggan membeli lebih banyak, meningkatkan impulse buying, atau bahkan

menyerang aktivitas promosi pesaing,.

Selain event, Amble juga secara continue mengadakan diskon atau potongan harga.

Dalam satu tahun, Agit mengaku tiga kali mengadakan diskon, yaitu Mid Year Sale, End

Year Sale, dan Lebaran. Tujuan utama diadakannya diskon secara continue di atas adalah

untuk impulse buying konsumen dan atau mendorong pelanggan membeli lebih banyak

produk Amble.

Gambar II.2 Mid Year Sale Amble tahun 2013
Aspek penting dalam sales promotion yang pertama adalah sales promotion

merupakan program promosi yang selalu melibatkan extra incentive to buy seperti yang
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dilakukan oleh Amble dengan memberikan potongan harga dan mengikuti event atau

pameran. Kedua, sales promotion merupakan acceleration tool yang difungsikan untuk

mempercepat proses penjualan serta memaksimalkan volume penjualan. Kemudian, yang

ketiga, sales promotion difokuskan pada target market tertentu yaitu pada calon konsumen

yang sudah mengetahui Amble Footwear (Belch, 2004, p.513).

Amble memanfaatkan majalah-majalah online untuk melakukan kegiatan soft

advertising, diantaranya Red and White, SubCulture, Footurama, Streething, Convesion UK.

Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap kali Amble merilis suatu produk baru ataupun

sekedar ingin diulas oleh media yang bersangkutan. Selain majalah online, Amble juga

sempat diliput oleh Metro TV dan Kompas TV. Dalam kegiatan advertising ini, Amble tidak

menyediakan budget berupa uang untuk menempatkan artikelnya dalam majalah tersebut,

sebab advertisement ini gratis atau tidak berbayar. Seperti halnya iklan, publisitas

menggambarkan komunikasi massa, namun juga tidak seperti iklan, publisitas tidak

menggeluarkan biaya untuk melakukan biaya dan waktu dan ruang beriklan. Melalui

pemberitaan di media online tersebut, Amble juga melakukan kegiatan komunikasi

pemasaran mengenai informasi produk yang ditawarkan. Selain itu, Amble juga memberikan

solusi untuk mendapatkan produk tersebut, dimana dan kapan produk yang ditawarkan

tersebut bisa didapatkan.

Gambar II.3 Publisitas dari Red and White Magazine (kiri) dan interview Kompas TV kepada Agit
Bambang (kanan)

Kegiatan atau keikut sertaan Amble dalam sebuah event atau pameran juga dapat

dikatakan sebagai kegiatan personal selling. Sebab, dalam sebuah event atau pameran terjadi

interaksi antar individu, yaitu Amble dengan calon konsumen atau konsumen yang saling

bertemu muka. Hal senada juga disampaikan Swastha (1998, p.226) yang menyatakan, bahwa

personal selling adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk



149 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 1

menciptakan, memperbaiki, menguasi atau mempertahankan hubungan pertukaran yang

saling menguntungkan dengan pihak lain. Personal selling berbeda dengan direct marketing.

Personal selling saling bertatap muka, sedangkan direct marketing tidak saling bertatap muka

secara langsung dengan calon konsumen maupun konsumen. Dalam personal selling terjadi

interaksi langsung, saling bertemu muka antara pembeli dan penjual. Seperti event pameran

Brightspot Market 2013 di Lotte Avenue Jakarta yang juga diikuti oleh Amble.

Gambar II.4 Amble Footwear saat Brightspot Market 2013

Menggunakan kegiatan internet marketing, Amble Footwear memanfaatkan website

dan akun social media yang mereka miliki. Website merupakan sebuah tempat dimana

informasi dibuat untuk pengakses internet oleh penyedia layanan (Belch.2004.p,490).

Melalui cara itu, Amble dapat menciptakan awareness dan knowledge pada masyarakat.

Internet marketing memanfaatkan interactive media yang memungkinkan terjadinya

pertukaran informasi dimana masing-masing penggunanya dapat ikut berpartisipasi dan

melakukan modifikasi bentuk dan isi informasi yang diterima dengan pasti (Belch 2004,

p.20).

Penggunaan website dan sosial media menjadi dapat dikatakan efektif bagi Amble dan

bahkan mungkin perusahaan profit lainnya karena memungkinkan Amble menjangkau calon

konsumen maupun konsumen secara luas, tidak terbatas jarak dan waktu. Selain itu, melalui

media tersebut, Amble juga dapat melakukan promosi yang tidak terbatas oleh jarak dan

penyebarannya yang memungkinkan untuk terjangkau secara luas. Internet Marketing

memang sering digunakan untuk memberikan konsumen informasi tentang suatu produk atau

jasa. Internet secara lebih luas dapat digunakan untuk memberikan informasi, melakukan

pemasaran langsung hingga publikasi secara lebih luas.
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Kegiatan direct marketing yang dilakukan oleh Amble Footwear saling berhubungan

dengan jenis komunikasi pemasaran lainnya, khususnya yang paling ketara adalah internet

marketing, advertising, dan publicity. Hal ini dikarenakan, menurut Kotler (2007, p.320),

direct marketing adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media

untuk mempengaruhi suatu tanggapan atau transaksi terukur pada lokasi mana pun. Seperti

yang sudah dibahas sebelumnya, dalam kegiatan komunikasi pemasarannya melalui social

media, Amble selalu memberikan informasi kepada target pasarnya berkenaan dengan produk

baru, promo diskon dan promo, dan lain sebagainya.

Peneliti berasumsi, penyampaian pesan yang dilakukan oleh Amble kepada target

pasarnya menggunakan social media tersebut sangat mungkin untuk direspon oleh target

pasarnya. Atau, terjadi interaksi antara Amble dengan calon konsumen melalui social media

yang dapat menggiring calon konsumen untuk melakukan pertukaran atau jual-beli dengan

Amble. Seperti diungkapkan Belch, sebuah organisasi berkomunikasi secara langsung dengan

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

463).

Gambar II.5 Contoh direct marketing yang dilakukan oleh Amble Footwear melalui akun Instagram

Berdasarkan hasil pengamatan, bentuk komunikasi pemasaran lain yang dilakukan

oleh Amble Footwear selain keenam promotional tools yang telah dijabarkan sebelumnya

adalah endorsment. Menurut www.artikata.com (2013), endorsment dapat diartikan sebagai

“give support or one's approval to”. Atau kurang lebih bermakna, memberikan dukungan

atau suatu persetujuan. Dalam konteks komunikasi pemasaran, endorsment dapat diartikan

sebagai dukungan (support) terhadap seseorang atau suatu organisasi yang mempunyai

kredibilitas untuk menyebarkan pesan kepada khalayak secara luas, mempengaruhi khalayak,

dan mentransformasikan nilai-nilai kepada khalayak. Menurut peneliti, endorsment

cenderung dipercayakan atau diberikan oleh sebuah perusahaan kepada seorang public figure

untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan tersebut.
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Berikut ini merupakan aktris dan aktor yang pernah mendapakatkan endorsment

dari Amble Footwear:

Gambar II.6 Endorsment untuk Wulan Guritno (kiri) dan White Shoes and The Couples
Company (kanan)

Semua endorsment yang telah dilakukan Amble, baik untuk aktris, aktor, band

ataupun musisi, tentunya memiliki tujuan bagi pemasaran produk Amble. Seperti yang sudah

dijelaskan sebelumnya, public figure berperan dalam pesan kepada khalayak secara luas,

mempengaruhi khalayak, dan mentransformasikan nilai-nilai kepada khalayak. Endorsment

dapat berfungsi sebagai penyebaran nilai-nilai (transmission of values). Seperti disebutkan

oleh Dominick dalam Ardianto (2007, p.14-17), fungsi penyebaran nilai-nilai artinya bahwa

media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media

massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka

harapkan. Produk Amble yang dikenakan oleh seorang musisi atau band, bukan hanya akan

menjadi produk sepatu semata. Namun, di dalam produk tersebut mengandung nilai-nilai

yang coba untuk disampaikan Amble kepada pasar. Nilai-nilai tersebut dapat berupa

cerminan siapa segmentasi Amble, siapa pengguna Amble, dan sebagainya.

Jika nilai-nilai yang disebarkan oleh public figure tersebut diterima oleh para

followerss nya, maka sangat memungkinkan untuk menimbulkan tindakan imitasi dari

followerss atau seseorang yang menerima nilai tersebut. Dalam konteks endorsment, tindakan

imitasi ini dapat berupa peniruan secara tampilan fisik. Sehingga, seseorang sangat untuk

mencoba meniru public figure idolanya yang menggunakan produk Amble.
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Pemilihan public figure tersebut juga tidak bisa sembarangan. Dikarenakan, hal

tersebut berkaitan erat dengan brand image atau positioning Amble Footwear dalam target

pasar. Dengan kata lain, pemilihan public figure yang diberikan dukungan oleh Amble paling

tidak memiliki segmentasi dan pasar yang sama dengan Amble. Hal ini berfungsi untuk

menjaga brand image dan positioning Amble agar tetap konsisten atau tidak berubah-ubah.

Menurut peneliti, dalam konteks komunikasi pemasaran, fungsi endorsment

berhubungan erat dengan fungsi media massa. Penyebaran pesan secara luas oleh seorang

public figure kepada khalayak dapat dikatakan sebagai fungsi informasi. Seperti yang

dituturkan oleh Effendy dalam Ardianto (2007, p.18), fungsi informasi dapat diartikan bahwa

media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan

kepentingannya. Fungsi tersebut dapat dikatakan termasuk dalam fungsi endorsment.

Fungsi berikutnya adalah mempengaruhi khalayak. Sama halnya dengan fungsi yang

pertama, fungsi mempengaruhi ini selain untuk media massa, juga dapat diterapkan pada

fungsi endorsment. Seperti diungkapkan Effendy dalam Ardianto (Ibid), media massa dapat

memengaruhi khalayaknya baik yang bersifat pengetahuan (cognitive), perasaan (affective),

maupun tingkah laku (conative).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan promotional tools dalam

ruang lingkup komunikasi pemasaran pada UMKM Amble Footwear ini, Amble telah

menerapkan keenam promotional tools sebagaimana teori Belch & Belch tentang

promotional tools tersebut. Di samping itu, peneliti juga menemukan satu alat lain yang

dinilai Amble sebagai alat yang efektif dalam kegiatan komunikasi pemasaran, yaitu

endorsment. Endorsment memiliki beberapa fungsi yang sama dengan media massa,

diantaranya transmission of values dan fungsi informasi. Sehingga, dapat memengaruhi

khalayaknya, baik yang bersifat pengetahuan (cognitive), perasaan (affective), maupun

tingkah laku (conative) yang dapat membantu Amble dalam mencapai tujuan pemasarannya.

Kegiatan dalam promotional tools yang dilakukan oleh Amble tersebut saling

berkaitan atau berkorelasi satu sama lain, serta dilakukan secara continue dan konsisten oleh

Amble Footwear. Tidak hanya antar promotional tools, korelasi tersebut juga terjadi pada

setiap variabel dalam marketing mix dan strategi pemasaran (STP). Promotional tools,
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marketing mix, dan STP pun juga saling berkaitan satu sama lain demi mencapai tujuan

pemasaran, yaitu profit.
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