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ABSTRAK 

 
FONNA HELDIANA LILY, L100080101, STRATEGI KOMUNIKASI 

PEMASARAN BATIK (Studi Kasus Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Batik Dwi Hadi Surakarta). Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi. Fakultas Komunikasi 

dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 

 

Batik menjadi produksi paling utama di Jawa, terutama di Kota Solo. Solo 

menjadi sentra batik karena ada perkampungan yang memang menjadi home 

industry batik. Seperti Kampung Laweyan, Kampung Kauman dan Pasar Klewer. 

Selain itu ada beberapa corak yang memang terkenal di Kota Solo seperti batik 

lurik dan batik kasunanan, kedua batik tersebut sudah mencapai ke Manca Negara. 

Harga yang ditawarkan relatif murah dan terjangkau, tentunya dengan kualitas 

yang tidak akan mengecewakan. Apalagi bila membelinya dengan harga grosiran, 

maka akan mendapat harga yang lebih murah lagi. Ditengah-tengah persaingan 

usaha batik yang cukup menjamur, Batik Dwi Hadi mampu bersaing dengan 

kompetitor-kompetitor yang ada. Usaha produk Batik Dwi Hadi ini pemasarannya 

sudah menjangkau kemana-mana, tidak hanya didalam Pulau Jawa saja, akan 

tetapi sudah sampai keluar Pulau Jawa. Tetapi tidak hanya produk yang dapat 

membuat Dwi Hadi menjadi berkembang, melainkan dalam pemasaran batik 

tersebut, para pemilik perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam 

pemasarannya. Dari awal berdirinya home industry Batik Dwi Hadi, dari pihak 

pemilik memiliki kemampuan dalam memasarkan barang dengan baik. 

Kemampuan mereka dalam berkomunikasi dalam pemasaran dapat menghasilkan 

peningkatan penghasilan dan perkembangan industri mereka.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana strategi 

komunikasi pemasaran terpadu Batik Dwi Hadi Surakarta. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-

langkah analisis data yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perencanaannya Batik Dwi Hadi 

melakukan identifikasi audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, 

merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menetapkan total anggaran 

komunikasi, dan mengukur hasil komunikasi. Dalam komunikasi pemasaran 

terpadu, dalam pelaksanaannya Batik Dwi Hadi melakukan Advertising 

(periklanan) yaitu Batik Dwi Hadi mempromosikan melalui media iklan yaitu  

menggunakan leaflet, kartu nama, facebook, dan website. Untuk media iklan lain 

seperti surat kabar ataupun televisi, tidak dilakukan karena minimnya dana. 

Pemasaran Langsung, yaitu Batik Dwi Hadi, memanfaatkan pameran sebagai 

sarana promosi dan pengenalan produk. Personal selling, yaitu dengan 

memperkenalkan produk Dwi Hadi dari toko ke toko dan target pertama adalah 

Pasar Klewer yang ditinjau ramai akan adanya konsumen. Faktor pendukung 

Batik Dwi Hadi adalah  warna khas pada produk batiknya, yang mana hal tersebut 

tidak dimiliki oleh batik-batik yang lain. 

  

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi Pemasaran Terpadu, Batik  
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Komunikasi pemasaran sebagai langkah untuk mengembangkan dan 

menyebarkan hasil produksi sangatlah penting dalam dunia perdagangan. 

Tetapi tidak semua pihak perusahaan mempelajari secara teori tentang 

komunikasi pemasaran, karena dalam proses memasarkan mereka lebih 

banyak belajar dari lapangan berdasarkan pengalaman dan tanpa mendalami 

teorinya. Secara teori bentuk utama dari komunikasi pemasaran meliputi: 

iklan, tenaga penjualan, papan nama toko, display tempat pembelian, kemasan 

produk, direct-mail, sample produk gratis, kupon, publisitas, dan alat 

komunikasi lainnya (Shimp, 2003: 4). 

Untuk industri atau perusahaan besar, biasanya semua yang tersebut di atas 

sudah pernah diwujudkan dan mereka melihat imbas dari produk pemasaran 

tersebut. Pada umumnya untuk perusahaan besar, mereka berani 

mengeluarkan uang banyak untuk salah satu komunikasi pemasaran tersebut 

bila memang bisa memberi imbas yang menguntungkan terhadap 

perusahaannya. Sebagai contoh dari Batik Dwi Hadi itu sendiri mereka 

mengambil salah satu wujud publikasi dengan iklan dan brosur disetiap 

pameran yang mereka adakan 

 Kemampuan Dwi Hadi dalam mengembangkan batik mereka inilah yang 

membuat penulis tertarik dan dikarenakan usaha turun temurun yang dibangun 

dari kecil bisa tetap bertahan ditengah-tengan pesaingan yang begitu banyak, 

dan akhirnya sampai mendapat nama di industri perbatikan. Maka penulis 

mencoba untuk  mengulas strategi komunikasi pemasaran apa saja yang 

digunakan oleh batik Dwi Hadi untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha 

batik tersebut. penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Batik Dwi Hadi Surakarta”. 

2. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui sejauh mana strategi komunikasi pemasaran terpadu 

Batik Dwi Hadi Surakarta. 
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LANDASAN TEORI 

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Hampir semua organisasi ataupun 

perusahaan dibidang bisnis menggunakan komunikasi pemasaran untuk 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial dan 

nonfinansial. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses di 

mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antarindividu, atau antar organisasi 

dan individu. (Shimp, 2003: 4) 

Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan 

organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggannya. Sedangkan menurut Kothler dalam Widjajanta dan Widyaningsih 

(2007: 62) pemasaran adalah suau proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan 

melalui penciptaan dan penukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang 

lain. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan 

semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada pelanggan 

atau kliennya (Shimp, 2003: 4). 

Adapun penjelasan mengenai kerangka umum komunikasi pemasaran 

(lima perangkat alat-alat promosi) tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Periklanan 

Kini para pemasar terus berupaya untuk mencari cara agar dapat lebih 

efisien dengan mengubah-ubah alat promosinya dengan alat lain. Dalam 

menangani iklan, setiap perusahaan atau organisasi punya cara yang berbeda-

beda. Di perusahaan kecil, iklan ditangani seseorang di bagian penjualan yang 

bekerjasama dengan perusahaan periklanan. Sementara di perusahaan besar, 

terkadang ada bagian periklanan tersendiri di bawah divisi atau bagian pemasaran. 

Tapi, kebanyakan perusahaan lebih banyak mengandalkan agensi iklan untuk 

membantu pengembangan kampanye iklan. 
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Iklan merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan pesan kepada 

publik, dan dapat dipakai membangun citra jangka panjang sebuah produk atau 

perusahaan. Menurut Sulaksana (2003: 90) iklan dapat didefinisikan sebagai 

semua bentuk presentasi nonpersonal yang mempromosikan gagasan, barang, atau 

jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu. 

2) Promosi penjualan 

Berbeda dengan iklan yang menawarkan alasan untuk membeli merek 

tertentu, promosi penjualan mendorong konsumen untuk membeli dengan 

mengiming-imingi insentif. Promosi penjualan atau sering sering disingkat promo 

merupakan unsur utama dalam kampanye pemasaran. Wells, Burnett dan Moriarty 

dalam Sutisna (2001: 300), mengatakan bahwa promosi penjualan menawarkan 

insentif ekstra agar konsumen melakukan tindakan, paling tidak punya perhatian 

terhadap produk yang ditawarkan. 

Perusahaan biasanya memanfaatkan promosi penjualan agar dapat 

merangsang respon lebih cepat dan kuat dari konsumen. Umumnya, dampak 

jangka pendek lebih diutamakan seperti mendramatisir tawaran perusahaan agar 

penjualan yang sedang lesu dapat terdongkrak lagi. Sebagai salah satu bagian dari 

bauran pemasaran, promosi penjualan seharusnya diintegrasikan ke dalam 

perencanaan strategi perusahaan bersama dengan periklanan, penjualan personal 

dan hubungn masyarakat. 

3) Humas dan Publikasi 

Lock dan Wright (2005: 275) menjelaskan hubungan masyarakat (public 

relations) adalah upaya merangsang minat yang positif terhadap perusahaan 

tertentu dan produk-produknya dengan mengirim berita baru, melakukan 

konferensi pers, melaksanakan acara-acara khusus, dan mensponsori aktifitas 

yang layak diliput yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

Saat ini pentingnya fungsi humas atau PR sudah diakui oleh banyak 

perusahaan, karena itu perusahaan yang bijak akan mengambil langkah-langkah 

nyata untuk mengelola hubungannya dengan unsur-unsur penting dalam 

masyarakat. Menurut Kotler (2008: 205), humas adalah berbagai program yang 
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direncanakan untuk mempromosikan atau melindngi citra perusahaan atau 

masing-masing produknya. 

Dalam pemasaran, humas juga dimanfaatkan untuk menekan timbulnya 

persepsi negatif terhadap produk. Organisasi yang mempunyai hubungan baik 

dengan media massa memiliki peluang untuk mencegah pemberitaan yang 

merugikan organisasinya, sebaliknya, humas dapat meningkatkan citra perusahaan 

(Pitana, 2009: 179) 

4) Penjual Profesional 

Penjual profesional atau personal selling adalah satu-satunya alat promosi 

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara langsung 

(Sutisna, 2001: 311). Artinya, penjualan personal merupakan aktivitas komunikasi 

antar produsen yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial 

secara tatap muka yang melibatkan pikiran dan emosi serta dimaksudkan untuk 

melakukan presentasi serta menjawab pertanyaan. 

Dalam pemasaran produk, penjualan personal merupakan usaha unruk 

mendapatkan keuntungan melalui kontak face to face atau telepon antara 

perwakilan penjual dengan orang-orang yang penjual inginkan untuk membeli 

produknya (pembeli potensial). Keuntungan dari metode ini adalah penjual dapat 

mengomunikasikan kebutuhan spesifik konsumen dan menarik manfaat dari 

kondisi tersebut. Umpan balik dari proses mendengar kebutuhan konsumen 

memungkinkan penjual menggunakan cara pendekatan yang lebih fleksibel. 

(Pitana, 2009: 179) 

5) Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang memanfaatkan 

satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang tekstur dan 

transaksi di sembarang lokasi (Sulaksana, 2003: 150). Kemajuan teknologi telah 

memperkaya media komunikasi, sehingga kita tak lagi bergantung pada media 

konvensional seperti koran, radio, telepon, televisi. Namun, kini kita juga bisa 

memakai media baru seperti komputer, mesin fax, telepon seluler dan internet. 

Media-media baru ini dapat dimanfaatkan untuk menawarkan langsung produknya 
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pada pelanggan atau untuk memperoleh prospek yang baru, perusahaan juga dapat 

mengukur hasilnya secara lebih akurat. 

2. Komunikasi Pemasaran Terpadu 

a. Pengertian Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Menurut Duncan dalam Rangkuti (2009: 29) komunikasi pemasaran 

terpadu (Integrated Marketing Comunication) adalah proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian pesan suatu merek untuk dapat menciptakan 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi komunikasi pesaran terpadu 

merupakan suatu sinergi, kreativitas, integrasi dan komunikasi pemasaran secara 

terpadu dengan cara memanfaatkan beragam elemen komunikasi yang berbeda-

beda agar tercipta koherensi yang paling saling mendukung. Manusia akan dapat 

mempertahankan komunikasi terpadu dari waktu kewaktu apabila dalam 

perkembangannya, komunikasi kita dianggap benar sesuai keadaan dan 

karakteristik mereka yang ada 

Bauran Pemasaran Terpadu terdiri atas 6 cara komunikasi utama, yaitu 

(Shimp, 2003: 5-6): 

1) Iklan: setiap bentuk persentasi yang bukan dilakukan orang dan 

berupa promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. 

Dalam merancang iklan ini perusahaan harus memperhatikan beberapa 

keputusan berdasarkan 5M, yaitu: mission, message, media, money dan 

measurement (Kothler, 2003: 4). Iklan merupakan cara yang efektif untuk 

menyebarkan pesan kepada publik, dan dapat dipakai membangun citra jangka 

panjang sebuah produk atau perusahaan. Perencanaan dalam pembuatan iklan 

sangat diperlukan untuk mencapai efektifitas, perencanaan tersebut bisa 

dengan melihat kebutuhan konsumen dan merk yang akan diperjualkan. 

2) Promosi Penjualan: Berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong 

orang mencoba atau membeli produk atau jasa. Seperti halnya iklan, promosi 

juga harus terencana dengan tidak membuat promosi yang hanya mengumbar 

janji. Pihak pemroduksi harus melihat konsumen sebagai target produk dan 

juga melihat merk yang akan mereka perdagangkan. 
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3) Acara khusus dan Pengalaman: perusahaan mensponsori kegiatan dan 

program- program yang dirancang untuk menciptakan interaksi setiap hari 

atau interaksi yang berkaitan dengan merek. Dalam hal ini perencanaan dalam 

pemilihan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan merek yang akan 

mereka perdagangkan. Merek yang akan diperdagangkan haruslah terkendali 

dalam pengeluarannya dan hendaknya disesuaikan dengan kapasitas dan 

kualitas dari merek tersebut.  

4) Hubungan Masyarakat (Public Relations) : Berbagai program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing 

produknya. Seperti dijelaskan dalam filosofi dan aplikasi dari komunikasi 

pemasaran terpadu yaitu menjalin hubungan yaitu dengan memberikan 

kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan 

terjalinnya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Dapat dikatakan 

bahwa pembinaan hubungan adalah kunci dari pemasaran modern dan bahwa 

komunikasi pemasaran terpadu adalah kunci terjalinnya hubungan tersebut. 

5) Pemasaran Langsung: Penggunaan surat, telepon, faximili, email,atau internet 

untuk berkomunikasi langsung atau meminta tanggapan atau berdialog 

dengan pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Dalam pemasaran langsung 

ini merajuk pada filosofi dalam pemasaran terpadu yaitu dengan menggunakan 

seluruh bentuk “kontak”, yaitu menggunakan seluruh komunikasi dan seluruh 

kontak yang menghubungkan mereka atau perusahaan dengan pelanggan 

mereka, sebagai jalur penyampai pesan yang potensial. Jadi dalam pemasaran 

bisa menggunakan berbagai macam jenis media komunikasi dalam pemasaran. 

6) Penjualan Pribadi (Personal Selling) : Interaksi tatap muka dengan satu atau 

beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan, dan memperoleh pemesanan. Disini penjual harus bisa 

membangun kepercayaan terhadap pembeli, karena kesuksesannya hubungan 

antara merek dan pelanggan berawal dari komunikasi pemasaran yang baik, 

maka dari itu perencanaan sangat diperlukan dalam hal ini. 
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METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dwi Hadi Surakarta yang berlokasi di 

Jl.Pringgodani no.11 RT 04 RW 06 Joyodingratan, Kratonan, Solo, Jawa Tengah. 

Waktu penelitian tanggal 25 Oktober 2012 sampai 4 Desember 2012. 

2. Bentuk dan Strategi Penelitian 

a. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk studi kasus tunggal 

terpancang.  

b. Strategi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  

3. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber 

lokasi. Dalam hal ini dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari bahan kepustakaan dari 

referensi yang mendukung penelitian, berupa catatan-catatan, surat kabar, arsip 

laporan, data statistik, dan foto-foto.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi ,wawancara, dan 

dokumentasi  

5. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik Validitas Data berupa Triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan 

pengecekan/membandingkan data tersebut. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 
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demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu (Sugiyono, 2010: 125) 

6. Teknik penetapan informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik  purposive 

sampling atau sampling bertujuan, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003: 78). Pertimbangan tertentu yang 

dimaksudkan adalah dengan mengambil orang-orang yang   telah diketahui 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan tentang 

Batik Dwi Hadi.  

7. Analisis Data 

Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya 

hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya adalah agar 

peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian (Sarwono, 

2006: 239)   

Komponen-komponen dalam analisis data tersebut adalah pengumpulan data, 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Dan Pembahasan Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Batik Dwi 

Hadi Surakarta 

Setelah melaksanakan penelitian di Batik Dwi Hadi, melalui proses 

wawancara dan observasi langsung, maka peneliti menemukan penggunaan 

strategi komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan oleh Batik Dwi Hadi 

dapat dilihat dalam bagan yang tersusun sebagai berikut 

1. Perencanaan 

Perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu meliputi sejumlah 

strategi pesan dan visual, yang secara bertahap mengikuti alur perubahan, yang 

kemudian harus diukur secara tepat melalui riset komunikasi pemasaran terpadu. 

Dalam mengembangkan komunikasi yang efektif, ada delapan tahapan yang harus 

dilalui yaitu:  
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a. Mengidentifikasi Audiens Sasaran 

b. Menentukan Tujuan  Komunikasi 

c. Merancang Pesan 

d. Memilih Saluran Komunikasi 

1) Saluran Komunikasi Personal  

2) Saluran Komunikasi Non Personal  

e. Menetapkan Total Anggaran Komunikasi  

f. Mengukur Hasil Komunikasi   

2. Pelaksanaan 

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, Batik Dwi Hadi berusaha untuk 

memasarkan tempatnya agar sejajar dengan rumah Batik yang sudah terlebih 

dahulu ada di bisnis yang sama dan mungkin lebih berkembang. Tentu saja hal ini 

dilakukan dengan menggunakan beberapa teori dalam strategi komunikasi 

pemasaran terpadu yang sebelumnya sudah dibahas didepan yaitu dengan hanya 

menggunakan Advertising (pengiklanan), Pemasaran Langsung, Personal selling, 

dan Hubungan Masyarakat (Public Relations. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti mengenai strategi 

komunikasi pemasaran terpadu Batik Dwi Hadi Surakarta. 

Dalam Perencanaannya Batik Dwi Hadi mengidentifikasi audiens, 

menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan dengan memilih saluran 

komunikasi, menetapkan total anggaran komunikasi, dan mengukur hasil 

komunikasi.  

Setelah melakukan perencanaan oleh Dwi Hadi, kemudian lanjut kepada 

pelaksanaannya, yang mana aspek-aspek dalam pelaksanan ini adalah beberapa 

teori yang digunakan oleh batik Dwi Hadi dalam melakukan strategi komunikasi 

pemasaran terpadu batiknya yaitu dengan melakukan Advertising (periklanan) 

berupa leaflet, kartu nama, facebook, website. Kemudian Pemasaran Langsung 

berupa pameran sebagai sarana promosi dan pengenalan produk dan 
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memanfaatkan ruang pamer (Showroom), kemudian Personal selling berupa 

komunikasi langsung dengan para pelanggan untuk memperkenalkan produk 

sambil mengenakan produk Dwi Hadi dari toko ke took , dan Hubungan 

Masyarakat (Public Relations) berupa menciptakan atau membangun hubungan 

yang baik antara  produsen dan konsumen atau masyarakat. 

B. Saran 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian melalui wawancara 

serta observasi, maka sebagai pemecahan masalah, ada beberapa saran yang 

diharapkan akan membantu kepada-pihak yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

1. Akademis 

Secara teori diharapkan kepada semua pihak terutama kepada orang-orang 

yang bergelut dalam bidang industri bisa memahami dan menerapkan strategi 

komunikasi pemasaran terpadu dengan baik. 

2. Praktis 

a. Batik Dwi Hadi  

Diharapkan kepada batik Dwi Hadi agar mampu meningkatkan produksi 

batik dengan memaksimalkan strategi pamasaran terpadu mereka.  

b. Pembaca 

Diharapkan kepada pembaca agar dapat menilai dan memilih industry 

batik mana yang memang lebih bisa dipercaya dari kinerja dan hasil produksinya 

sehingga pembaca bisa mendapatkan hasil produk yang baik seperti yang mereka 

inginkan. 

c. Peneliti Lain 

Diharapkan kepada peneliti lain untuk bisa lebih mengembangkan 

penelitian yang berhubungan dengan strategi pemasaran terpadu dengan objek 

yang berbeda dan lebih baik dari penelitian ini. 
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