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ABSTRAK 

 

PJ Collection merupakan salah satu kelompok usaha bersama milik 

masyarakat daerah Putat Jaya atau sering di sebut gang Dolly, dulunya Dolly 

dijuluki lokalisasi terbesar se-ASIA (sumber tirto.id - Indepth) yang kemudian di 

tutup oleh Walikota Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang akhirnya sebagian besar 

masyarakatnya memilih bekerja secara halal dan membentuk 13 kelompok Usaha 

Kecil Memengah (UKM) yang terdiri dari kuliner, batik, fashion, dan sepatu yang 

salah satunya merupakan UKM alas kaki sandal dan sepatu yaitu PJ Collection. 

Melihat dari keseharian PJ Collection masih ada kekurangan yaitu masih 

bergantungnya pasar kepada pemerintah kota yang mana dalam hal ini awal mula 

berdirinya PJ Collection pemerintah menjanjikan siap membiayai kebutuhan alat 

hingga mencari calon pembeli sehingga berdampak pada KUB Mampu Jaya PJ 

Collection tidak bisa mandiri dalam mencari konsumen baru. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlunya membuat atribut pemasaran 

untuk sarana branding dan marketing communication serta menganalisa Channel 

yang akan dituju oleh PJ Collection. Tujuan atribut pemasaran sendiri untuk 

memperkenalkan dan meningkatkan penjualan pada PJ Collection sebagai UKM 

alas kaki sandal dan sepatu kepada masyarakat. Hasil penerapan yang telah 

dilakukan adalah atribut pemasaran dan analisa channel ini dapat memberikan 

keyakinan dan meningkatkan jumlah order konsumen dan memperluas nama PJ 

Collection akan keberadaan dan kualitas hasil produksi PJ Collection. 

Kata Kunci:  Atribut Pemasaran, Marketing Communicatiol, UKM PJ Collection  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi 

dan membuka lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-

hasil pembangunan yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang maksimum. (Rahmana, 2013)  

Berdasarkan data dari kementrian koperasi dan usaha kecil menengah, 

usaha kecil menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan 

bagus. Presentase sejumlah 13,98% perkembangan unit usaha dengan jumlah total 

7.716.680 unit usaha yang lahir dari tahun 2012 sampai tahun 2017, selain itu 

presentase yang meningkat juga terjadi pada tenaga kerja  sejumlah 4.96% dengan 

jumlah total 15.646.504 orang tenaga kerja yang aktif dari tahun 2012 sampai 

tahun 2017. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam 

mulai dari kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agrobisnis, teknologi internet, 

gadget, dan kerajinan tangan.  

Usaha kecil menengah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

hidup. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia, karena 

membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat kemandirian masyarakat 

seperti para pelaku bisnis UKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka 

pengangguran jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas 

dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Dampak dari 
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peningkatan unit usaha dan tenaga kerja juga berdampak baik pada pendapatan 

nasional negara atau Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku 

dengan jumlah 72,47% atau jika di rupiahkan sejumlah Rp. 5.395.514 milyar, dan 

juga 299,82% perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga 

konstan atau jika di rupiahkan sejumlah Rp. 7.127.038 milyar, dengan demikian 

perkembangan UKM di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2017. 

Keinginan mereka untuk nampu bersaing di pasar membuat mereka 

mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka 

hasilkan akan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi 

aspek yang tidak lepas dari perhatian pemerintah kota Surabaya, mereka harus 

saling bersaing untuk mampu menjadi yang diminati pasar, belum lagi harus 

bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UKM 

mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas karena kesadaran mereka terhadap 

konsumen dan calon konsumen yang lebih selekif sebelum melakukan keputusan 

pembelian. 

Dari berbagai UKM yang berada di kota Surabaya salah satu UKM yang 

diperhatikan pemerintah kota Surabaya yaitu UKM PJ Collection dengan melihat 

latar belakang Dolly dari dulu hingga sekarang. Dolly yang merupakan salah satu 

daerah yang bertempat di Kota Surabaya Jawa Timur tepatnya terletak di Jalan 

Kupang Gunung Timur Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan.  

Menurut Studi Kemasyarakatan Pengkajian Dampak Sosial dan Evaluasi 

Program di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan 

Informasi Setjen DPR RI tahun 2014, Dolly pernah disebut sebagai lokalisasi 
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terbesar se-ASIA Tenggara dengan total 800 tempat yang terbagi menjadi wisma, 

cafe, karaoke dan 9.000 wanita tuna susila (WTS) yang tersebar di daerah seluruh 

wilayah Kupang Gunung dengan perputaran ekonomi perhari mencapai 2 milyar 

rupiah. 54 tahun lamanya telah berdiri, pada tanggal 18 Juni tahun 2014 Walikota 

Surabaya Tri Risma Harini resmi menutup lokalisasi Dolly dengan beberapa 

pertimbangan yang matang dengan alasan menyalahi perda nomor 7 tahun 1999. 

Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM Jawa Timur tahun 2017 wajah 

Dolly yang awalnya terkenal dengan lokalisasi terbesar se-ASIA Tenggara kini 

menjadi pusat kerajinan tangan masyarakat Dolly yang terbagi dalam 13 

kelompok UKM yang terdiri dari kuliner, batik, fashion, dan alas kaki atau sepatu 

dengan memiliki nilai jual dan juga mampu bersaing dengan competitor lain, dan 

salah satunya yaitu UKM PJ collection.  

UKM PJ Collection merupakan salah satu dari 13 kelompok UKM yang 

berada di Daerah Kupang Gunung Timur yang bergerak di bidang produksi alas 

kaki sandal dan sepatu. UKM ini dibentuk atas keputusan Walikota Surabaya 

setelah menutup lokalisasi yang ada di daerah Kupang Gunung atau Putat Jaya 

pada tahun 2014 yang lalu. Kemunculan UKM di daerah eks lokalisasi Dolly 

diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat daerah Putat Jaya yang 

awalnya bekerja sebagai pekerja seks berubah menjadi pengrajin yang kreatif 

yang dapat menjual sesuatu yang positif bagi dirinya maupun orang lain. 

Sejak penutupan eks lokalisasi Dolly hingga sekarang sudah 4 tahun 

lamanya UKM PJ Collection berdiri dan masih bergantung pemasaran kepada 

Pemerintah Kota Surabaya dan belum memiliki atribut untuk sarana pemasaran. 

UKM PJ Collection memiliki peluang usaha yang besar dalam menentukan target 
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pemasaranya karna semua orang pasti sudah mengetahui daerah eks lokalisasi 

Dolly. Peluang ini seharusnya dimanfaatkan secara langsung oleh pelaku usaha di 

UKM PJ Collection. Maka dari itu UKM PJ Collection perlu yang namanya 

atribut pemasaran untuk kegiatan pengembangan saluran pemasaran supaya dapat 

mandiri untuk mencari target konsumen baru tanpa bantuan pemerintah kota 

Surabaya. Dengan adanya Kerja Praktik ini diharapkan mampu memenuhi 

kekurangan yang ada pada UKM PJ Collection seperti atribut pemasaran dan cara 

pemanfaatan atribut pemasaran.  

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya wajib menerapkan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi di setiap kegiatan pembelajaran terutama kegiatan kerja 

praktik yang bertumpu pada isi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 

masyarakat dengan membagikan ilmu dan pengalaman di bidang manajemen 

bisnis. Selain itu kegiatan kerja praktik juga meliputi pendampingan cara-cara 

pemasaran dan penggunaan atribut pemasaran untuk lebih meningkatkan 

pendapatan dan peningkatan jumlah konsumen pada UKM PJ Collection, dengan 

harapan kelompok UKM PJ Collection dapat lebih mengetahui kebutuhan 

kebutuhan untuk sarana pengembangan usaha dan mampu berinteraksi kepada 

masyarakat luas dalam penyebaran informasi keberadaan dan kualitas yang 

ditawarkan oleh UKM PJ Collection. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari UKM PJ Collection, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada untuk pengembangan saluran pemasaran, 

sebagaimana berikut : 
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a. Kurangnya atribut pemasaran yang dimilki UKM PJ Collection sehingga 

berdampak pada kegiatan pemasaran kurang maksimal dan tidak efektif dalam 

kegiatan penunjang pemasaran. 

b.  Kurangnya pengembangan pasar dan pencarian target konsumen yang baru 

pada UKM PJ Collection. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada eskalasi atribut pemasaran untuk pengembangan 

saluran pemasaran (marketing channel) pada UKM PJ Collection adalah sebagai 

berikut : 

a. Eskalasi atribut pemasaran dilakukan berdasarkan kebutuhan UKM PJ 

Collection sehingga optimalisasi oleh pelaku usaha yang ada di UKM PJ 

Collection akan lebih efektif terutama dalam hal komunikasi pemasaran 

terhadap pengembangan saluran pemasaran. 

b. Eskalasi atribut pemasaran ini untuk kegiatan pemasaran offline bukan untuk 

online. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah pada UKM PJ Collection, adapun tujuan 

untuk pengembangan saluran pemasaran, adalah : 

a. Menambah atribut pemasaran yang sudah ada sehingga lebih lengkap dan 

efektif dalam penyampaian kegiatan pemasaran kepada konsumen.  

b. Melakukan pengembangan target konsumen yang baru dengan memanfaatkan 

atribut pemasaran yang dimiliki pada UKM PJ Collection secara offline 

dengan komunikasi secara langsung kepada konsumen. 
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1.5 Manfaat 

Berdasarkan manfaat dari laporan kerja praktik, yang akan memperoleh 

manfaat ada tiga yaitu : 

1. Bagi mahasiswa memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Dapat mengetahui atribut pemasaran yang sangat dibutuhkan bagi para 

pelaku usaha dan belajar berkomunikasi dengan konsumen langsung 

secara lebih baik. 

b. Menambah wawasan untuk membekali diri baik hardskill maupun softskill 

untuk menghadapi dunia usaha. 

c. Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari selama 

kuliah. 

d. Menambah relasi usaha di bidang produsen alas kaki sandal maupun 

sepatu. 

2. Bagi instansi memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Menjalin erat antara instansi dengan perguruan tinggi. 

b. Instansi mendapat tenaga kerja dari mahasiswa, sehingga masalah atau 

kekurangan yang ada di instansi terselesaikan dan terpenuhi. 

c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa supaya lebih aktif dan produktif. 

3. Bagi Instansi Insitut bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

a. Dapat meningkatkan kerja sama antar lembaga pendidikan khususnya 

akademik dengan instansi/lembaga. 

b. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah dunia kerja 

khususnya instansi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah 

54 tahun lamanya telah berdiri dengan gemerlap hiburan malam, pada 

tanggal 18 Juni tahun 2014 Walikota Surabaya Tri Risma Harini atau biasa di 

panggil Bu Risma resmi menutup lokalisasi Dolly dengan beberapa pertimbangan 

yang matang terutama dengan alasan menyalahi perda nomor 7 tahun 1999. 

Pekerjaan Ibu Walikota tidak hanya menutup lokalisasi Dolly saja tetapi 

mengubah wajah Dolly yang awalnya terkenal dengan lokalisasi terbesar se-ASIA 

Tenggara menjadi pusat kerajinan tangan masyarakat Dolly yang memiliki nilai 

jual dan juga halal yang salah satunya yaitu UKM PJ Collection yang bertempat 

di gang Dolly.  

UKM PJ Collection merupakan salah satu 13 UKM yang berada di 

daerah Kupang Gunung Timur yang bergerak di bidang produksi alas kaki sandal 

dan sepatu. Pada bidang alas kaki terdapat dua UKM yaitu PJ Collection dan 

Anugrah Shoes yang sama-sama bergerak di bidang alas kaki sandal dan sepatu, 

keduanya bergabung menjadi satu organisasi yaitu KUB Mampu Jaya. KUB ini 

dibentuk atas keputusan Walikota Surabaya setelah menutup lokalisasi yang ada 

di daerah Kupang Gunung atau Putat Jaya pada tahun 2014 yang lalu. 

Kemunculan UKM di daerah eks lokalisasi Dolly diharapkan mampu merubah 

pola pikir masyarakat daerah Putat Jaya yang awalnya bekerja sebagai pekerja 

seks berubah menjadi pengrajin yang kreatif yang dapat menjual sesuatu yang 

positif bagi dirinya maupun orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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ketua UKM PJ Collection diketahui sudah memiliki 8 anggota pengrajin khusus 

sandal hotel atau slipper dan  7 anggota pengrajin khusus sepatu dengan total 15 

orang yang bekerja di dalamnya.  

Selama 4 tahun berdiri UKM PJ Collection sudah banyak memiliki mitra 

kerja dengan rincian 22 mitra Hotel yang ada di wilayah Jawa, Bali, dan Papua, 

dan 4 perusahaan brand sepatu lokal yang menjadikan UKM PJ Collection 

sebagai vendor dalam pembuatan sepatunya. 

Alamat Kantor dan Tempat Produksi UKM PJ Collection:  

Jl. Kupang Gunung Timur No. 20 – 22 Kota Surabaya 

Telp : 081703412507 

Email : kubmampujaya@gmail.com 

Web : kubmampujaya.wordpress.com 

2.2 Logo UKM PJ Collection 

Berikut ini merupakan logo dari UKM PJ Collection pada gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Logo UKM PJ Collection 

mailto:kubmampujaya@gmail.com


22 

 

 

Arti dari logo diatas merupakan singkatan dan kepanjangan, PJ 

kepanjangan dari Putat Jaya dan Collection adalah sebutan untuk nama usaha di 

bidang konveksi sepatu atau alas kaki. 

2.3 Visi UKM PJ Collection 

“Menjadi produsen sepatu dan sandal terbesar di Jawa Timur yang 

melayani kebutuhan pemesanan sepatu atau sandal ke seluruh Indonesia baik 

pemesanan dari instansi pemerintah maupun perusahaan pada tahun 2027”. 

2.4 Misi UKM PJ Collection 

Misi dari UKM PJ Collection adalah  

1. Menghasilkan laba yang cukup untuk para stakeholder dan pengembangan 

usaha. 

2. Memproduksi berbagai macam sepatu dan sandal untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen di seluruh Indonesia dengan mutu, harga dan 

kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan kegiatan usaha secara 

profesional demi kepuasan pelanggan. 

3. Menjalin kerjasama dengan pengepul dan perusahaan distributor sepatu di 

seluruh Indonesia. 

2.5 Struktur Organisasi UKM PJ Collection 

UKM PJ Collection terdapat beberapa bagian yang memiliki tanggung 

jawab masing-masing pada kegiatan bisnis keseharianya. Semua bagian 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua UKM PJ Collection, dapat dilihat pada  

gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Struktur organisasi UKM PJ Collection 

 

Deskrisi Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 2.2 dapat dideskripsikan 

tugas yang dimiliki oleh tiap bagian yang bersangkutan sebagaimana berikut : 

a. Ketua Kelompok Usaha Bersama (Atik Triningsih)  

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan usaha di UKM PJ Collection. 

b. Sekretaris (Ida Ariani) 

Mempunyai tugas pokok mengeluarkan dan menerima surat surat penting baik 

di luar maupun di dalam organisasi, bertemu dengan pemimpin, serta 

menggantikan posisi pemimpin jika pemimpin tidak bisa hadir. 

c. Bendahara (Yuni Triwijayati) 

Mempunyai tugas pokok berupa pembukuan keuangan, mengelola uang keluar 

dan masuk dan mengeluarkan rencana anggaran belanja. 

d. Marketing (Atik Triningsih) 

Mempunyai tugas pokok memasarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan 

supaya produk lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. 

e. Penjahit (Susilawati, Siska Putri, Syafrina, Ida Ariani, Yuni Triwijaya) 

Mempunyai tugas pokok menjahit segala jenis produk dari perusahaan dari 

bahan baku hingga menjadi produk jadi  
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Gambar 2.3 Peresmian UKM PJ Collection dan penerimaan bantuan  

mesin jahit dari Direktur PT Wijaya Mapan Abadi. 

 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Direktur PT Wijaya Mapan 

Abadi Edhi Yuwono menyerahkan bantuan 15 mesin jahit merek Singer kepada 

Kelompok Usaha Bersama “KUB Mampu Jaya (Putat jaya Collection)” di eks 

Wisma Barbara. Selain mesin Singer, distributor resmi Singer Indonesia ini juga 

memberikan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menjahit, termasuk minyak 

mesin, gunting, dan jarum serta maintenancenya. 

Direktur PT Wijaya Mapan Abadi, Edhi Yuwono memberikan 15 mesin 

jahit kepada UKM Dolly dengan memiliki spesifikasi kecepatan tinggi yang 

cocok untuk membuat sandal, baju batik dan tas yang ditujukan kepada Walikota 

Surabaya ke depannya. Dengan mesin multifungsi tersebut sangat cocok 

digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama Putat Jaya Collection yang selalu rutin 

mendapatkan pesanan sandal-sandal hotel. 

Tujuan dari pemberian 15 mesin jahit ini untuk program sarana 

pengembangan UKM yang ada di wilayah Dolly dengan harapan ingin 

menghilangkan stigma negatif terhadap wilayah bekas eks lokalisasi Dolly serta 

kegiatan ini merupakan kegiatan CRM (Customer Relationship Management) bagi 

perusahaan mesin jahit Singer yaitu PT Wijaya Mapan Abadi.  
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Marketing 

Marketing adalah suatu kegiatan sosial dan sebuah pengaturan yang 

dikerjakan oleh individu atau sekelompok supaya mendapatkan apa yang 

diinginkan dengan membuat suatu produk lalu menukarnya dengan nominal 

tertentu kepada pihak lain (Philip Kotler, 2010:7). Pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya 

(Kotler dan Keller, 2009:5) 

Marketing sebagai proses sosial dan managerial dimana seorang individu 

atau kelompok mendapatkan apa yang mereka mau dan butuhkan melalui 

menciptakan atau menukarkan barang  dan nilai dengan satu sama lain (Kotler dan 

Keller, 2012:5). Menurut Kotler dan Keller (2016:27) pemasaran adalah kegiatan, 

mengatur lembaga, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

menyampaikan, dan bertukar penawaran yang nilai bagi pelanggan, klien, mitra, 

dan masyarakat pada umumnya. 

Pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,  

penawaran, dan freering, dan bebas bertukar produk dan jasa dari nilai dengan 

lain (Kotler dan Keller, 2016:27). 
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Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap 

nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler Armstrong, 2014:27). 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan yang 

diperlukan mengaktifkan individuals dan organisasi untuk mendapatkan apa  yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui bertukar dengan lain dan mengembangkan 

hubungan bertukar berkelanjutan (Jhon w. Mullins & Orville C. Walker Jr, 

2013:5). Pemasaran adalah sebuah konsep bisnis strategis yang bertujuan untuk 

meraih kepuasan berkelanjutan bagi ketiga stakeholder utama yaitu : pelanggan, 

orang-orang dalam organisasi itu, serta pemegang saham. Marketing adalah 

jiwanya, bukan sekedar bagian dari tubuh organisasi. (Hermawan Kertajaya, 

2014). 

Pemasaran adalah proses manajerial yang didalamnya, individu serta 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan dan saling mempertukarkan produk-produk dan nilai satu sama lain. 

(Kotler dan Amstrong). Marketing ialah suatu proses mengidentifikasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Hasan, 

2013:4). 

Marketing adalah salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba (Swastha Irawan, 2008:5). 

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dalam dunia persaingan yang 

semakin ketat, perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. 
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Oleh karena itu seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalaan pokok di 

bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan 

(Sunyoto, 2014:18). Pemasaran merupakan bagian yang penting dengan  pasar, 

karena pasar yang ada sekarang merupakan pasar pembeli dimana terjadinya 

transaksi jual beli tergantung pada keputusan pembeli sendiri, sehingga  pasar 

yang ada sangat dipengaruhi oleh perilaku para kansumen dan yang penting  

perusahaan sebagai yang menawarkan barang hanya bisa mengikuti pesaing-

pesaing dari perusahaan yang menciptakan barang sejenis (Sumarni, 2011:75). 

3.2 Marketing Communication 

Menurut Stoner Wankel Moekijat (2013:61) Komunikasi pemasaran 

melibatkan segala aspek kehidupan manusia dan menentukan kualitas jenjang 

hidup manusia serta mempelajari segala segi pernyataan dan penyampaian pesan 

antara manusia, salah satunya adalah komunikasi yang terjadi antara produsen 

dengan konsumen untuk menyampaikan tawaran-tawaran pemenuhan kebutuhan 

atau sekedar informasi produk sehingga terjadi komunikasi timbal balik antara 

konsumen dengan produsen.  

Komunikasi adalah suatu proses ketika orang-orang berusaha 

memberikan pengertian melalui penyampaian pesan-pesan berupa lambang yang 

memberikan pemahaman satu sama lain (Himstreet Baty Moekijat, 2013:74). 

Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi dimana dua orang atau 

lebih melalui suatu sistem simbol-simbol, isyarat-isyarat dan perilaku yang sudah 

lazim (Himstreet  Baty Moekijat, 2013:74). 

Menurut Shimp (2011:4) Kegiatan pemasaran banyak melibatkan 

aktivitas komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh antar 
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sekelompok organisasi atau antar individu untuk saling bertukar pikiran. 

Komunikasi merupakan aktivitas dimana manusia saling bertukar pikiran baik 

melalui lisan, gambaran dan tulisan. Komunikasi sebagai proses pertukaran makna 

yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan symbol (Enggel Warshaw  dan 

Kinnear, 2011:2). 

Pemasaran dan komunikasi apabila digabungkan menjadi kajian baru 

yaitu marketing communication yang memuat bauran pemasaran merek, kemudian 

akan terjadi pertukaran makna dan pada akhirnya makna tersebut disebarluaskan 

kepada konsumen (Shimp, 2010:4). Markering communication yaitu sarana yang 

digunakan oleh perusahaan dalam menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung (Kotler dan 

Keller, 2013:498). Marketing communication berperan penting bagi konsumen. 

Hal ini dapat dilihat ketika konsumen bisa menunjukan bagaimana dan mengapa 

suatu produk digunakan, dimana dan kapan konsumen tersebut berada. Konsumen 

belajar tentang produk, perusahaan dan brand kemudian mereka akan 

mencobanya (Kotler dan Keller, 2013:500). 

Marketing communication mix berbentuk komunikasi yang dikategorikan 

dalam delapan bentuk yaitu iklan, promosi penjualan, kegiatan dan pengalaman, 

public relation dan publicity, pemasaran secara langsung, pemasaran interaktif, 

pemasaran dari mulut kemulut dan promosi diri. Dalam hal ini iklan menjadi 

pembahasanya karena bentuk presentasi nonpersonal dan promosi yang 

memerlukan biaya mengenai ide yang dituangkan, barang atau jasa oleh sponsor 

yang jelas baik melalui print media, broadcast media, network media, elektronic 

media (Kotler dan Keller, 2013:500). 
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Menurut Lasswell dan Effendy (2013:26) dalam komunikasi pemasaran 

terdapat rumus yaitu (1) Who (iapa yang mengatakan?), (2) What (pa yang 

dikatakan?), (3) To (epada siapa disalurkan?), (4) Says what (pesan apa yang 

dinyatakannya?), (5) In which channel (media apa yang digunakannya?), (6) To 

whom (siapa komunikannya ?) dan (7) With what effect (efek apa yang diharapkan 

?). Komunikasi Pemasaran adalah sebuah komunikasi falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan dan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Swastha DH, 2015:36).  

Menurut Fandy Ciptono (2011:219) Dalam pemasaran terdapat tiga unsur 

dasar yaitu: 

1. Orientasi pada konsumen. 

2. Menentukan kebutuhan pokok (basic needs) pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

3. Menentukan kelompok pembeli yang akan dilayani. 

4. Menentukan produk dan program pemasarannya. 

5. Mengadakan penelitian pada konsumen. 

6. Menentukan dan melaksanakan strategi yang baik. 

Menurut Kotler (2012:46) mengatakan komunikasi pemasaran adalah 

kegiatan penyampaian pesan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia melalui proses pertukaran informasi penawaran pemasar dan 

kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Stanton (2013:68) komunikasi 

pemasaran adalah suatu komunikasi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

pemasaran yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
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mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Perkembangan marketing communication mix menyebabkan para ahli 

memberikan pernyataan, sabagaimana pendapat yang diberikan oleh Louis and 

Kurtz (2010:250), kebijaksanaan komunikasi pemasaran dapat diklasifikasikan ke 

dalam 4 strategi, yaitu: 

1. Product strategy: Kebijaksanaan dalam komunikasi pemasaran meliputi 

desain kemasan, merek perusahaan, merek dagang, surat izin, jaminan barang, 

jaminan perusahaan, perputaran produk dan pengembangan produk baru. 

2. Distribution strategy: Kebijaksanaan dalam komunikasi pemasaran yang 

meliputi pendistribusian barang, saluran penjualan barang dan orang yang 

mengalami pendistribusian barang ke konsumen. 

3. Promotional strategy:  Kebijakasanaan dalam komunikasi pemasaran yang 

meliputi personal selling, advertising dan sales promotion yang memberikan 

komunikasi yang efektif antara perusahaan dan target market. 

4. Pricing strategy: Kebijaksanaan dalam komunikasi pemasaran yang meliputi 

metode penetapan harga yang menguntungkan perusahaan dan konsumen 

dengan pertimbangan peraturan pemerintah serta pendapat umum. 

Terdapat lima langkah besar dalam menyusun strategi komunikasi 

pemasaran menurut Delozier (2013:272), yaitu: 

1. Menentukan kesempatan komunikasi pemasaran. Merupakan langkah awal 

dalam pengembangan strategi baru adalah mengenal serta mengevaluasi 

perubahan-perubahn baru dari luar dan dalam perusahaan. 
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2. Menganalisa sumber-sumber komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan sehingga efisien. 

3. Mengatur komunikasi pemasaran yang objektif. Objektivitas dilihat dari 

kebijaksanaan masa depan perusahaan yang terdiri dari kerja sama yang 

objektif. 

4. Mengembangkan dan mengevaluasi strategi alternatif. Jika objektivitas 

dikembangkan maka strategi juga harus dikembangkan lalu mengevaluasi 

beragam strategi lain yang mungkin dapat berhasil mencapai objektifitas. 

5. Mendata tugas-tugas komunikasi pemasaran. Setelah rencana strategi dipilih, 

seorang manajer harus dapat membuat keputusan yang penting menyangkut 

masalah pengemasan, periklanan, harga, tempat penjualan, serta produk. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi dapat dilihat dari batasan 

pengertian promosi yang dipaparkan oleh (William Swastha, 2011: 349) bahwa 

prokotional mix adalah suatu program komunikasi dalam perusahaan yang 

mengkombinasikan dengan orang yang dapat menjadi konsumen mereka. 

1. Advertising (periklanan) 

Advertising merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan secara tidak langsung berhubungan dengan konsumen sebagai 

pembeli. 

2. Personal Selling 

Personal Selling adalah melakukan kegiatan penjualan secara langsung ke 

konsumen. 
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3. Sales Promotion (promosi penjualan) 

Kegiatan promosi ini biasanya dilakukan bersama dengan kegiatan-kegiatan 

promosi yang lain dan biasanya relatif murah. 

3.3 IMC (Integrated Marketing Communication)  

Integrated Marketing Communication (IMC), konsep yang berkembang 

di tahun 1980an ini didefinisikan oleh Schultz (2006) sebagai sebuah strategi 

dalam proses bisnis dengan membuat perencanaan, membangun, mengeksekusi 

dan mengevaluasi pelaksanaan program komunikasi merek yang terkoordinasi 

pada konsumen, pelanggan, atau sasaran lain yang relevan dengan audience 

eksternal dan internal. Di lain kesempatan, Shimp (2014) mendefinisikan IMC 

sebagai sebuah proses komunikasi yang terdiri dari perencanaan, penciptaan, 

pengintegrasian dan penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran (iklan, 

sales promotion, publikasi, event dan lain sebagainya). Sedangkan asosiasi agen 

periklanan Amerika atau yang dikenal dengan nama The 4As (The American 

Association of Advertising Agency) mengatakan bahwa IMC adalah konsep 

perencanaan komunikasi pemasaran yang matang dengan mengevaluasi peran 

masing-masing bentuk komunikasi pemasaran (periklanan umum, sales 

promotion, public relations dan lain-lain) dan memadukan bentuk-bentuk 

komunikasi pemasaran ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi dan dampak 

komunikasi yang maksimal (Belch 2009).  

Dengan mempelajari ketiga definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa IMC adalah sebuah konsep komunikasi yang terencana, terintegrasi dan 

diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk memberikan 

pemahaman dan dampak yang maksimal melalui konsistensi pesan komunikasi 
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kepada konsumen, pelanggan ataupun pihak lain yang relevan dengan barang atau 

jasa yang dikomunikasikan. Untuk dapat mencapai tujuan komunikasi, perusahaan 

dapat menggunakan sebuah alat bantu yang disebut promotion mix (Belch 2009). 

Adapun beberapa elemen yang terdapat di dalam promotion mix ini adalah 

sebagai berikut: 

 Advertising 

Adalah segala bentuk komunikasi non-personal melalui berbagai media 

massa seperti TV, radio, majalah dan koran mengenai informasi tentang 

perusahaan, produk dan jasa atau ide sebuah sponsor yang dikenal. Elemen 

komunikasi ini paling banyak digunakan pemasar karena dapat menjangkau target 

audience dalam jumlah yang lebih besar daripada elemen – elemen lain. Selain 

itu, advertising juga dapat membangun ekuitas merek dengan menciptakan brand 

image dan brand association melalui eksekusi iklan ke dalam benak konsumen. 

 Direct Marketing 

Merupakan sebuah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

secara langsung kepada konsumennya. Umumnya aktivitas pemasaran ini 

dilakukan dengan cara mengirimkan direct mail, melakukan telemarketing dan 

direct selling kepada konsumen yang dituju. Untuk dapat melakukan hubungan 

secara langsung dengan para konsumen potensialnya maka perusahaan mengelola 

data based konsumen. 

 Interactive/ Internet Marketing 

Aktivitas pemasaran yang dilakukan secara interaktif melalui CD-ROM, 

handphone digital, TV interaktif dan lain sebagainya atau secara online 

menggunakan jaringan internet untuk mengkomunikasikan produk dan jasanya. 
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Melalui aktivitas ini, perusahaan dan konsumen dapat melakukan komunikasi 2 

arah langsung secara real-time. 

 Sales Promotion 

Aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan cara memberikan nilai 

incentive kepada tim penjualan, distributor, atau konsumennya secara langsung 

untuk mendorong penjualan dengan cepat. Sales promotion yang dilakukan 

kepada konsumen biasanya dengan membagikan sample produk, kupon dan lain 

sebagainya untuk mendorong konsumen agar langsung melakukan pembelian. 

Sedangkan sales promotion yang dilakukan kepada distributor dan pedagang 

dilakukan dalam bentuk kontes penjualan, pemberian harga khusus, penyediaan 

merchandising dan masih banyak lagi bentuk lainnya. 

 Publicity/ Public Relations: 

Sama halnya dengan advertising, publikasi/ public relations adalah 

komunikasi non-personal melalui berbagai media massa seperti TV, radio, 

majalah dan koran mengenai perusahaan, produk, jasa atau sponsor acara yang 

didanai langsung atau tidak langsung yang dilakukan dalam bentuk news release, 

press conference, artikel, film dan lain-lain. Bedanya dengan advertising adalah, 

untuk masuk ke jaringan media massa perusahaan tidak mengeluarkan dana 

khusus melainkan menyediakan berita seputar produk dan jasa, melakukan event 

atau aktivitas lain yang menarik untuk diliput atau dipublikasikan oleh media 

massa. Sedangkan public relation adalah fungsi manajemen yang dilakukan untuk 

mengevaluasi perilaku publik, mengedentifikasi kebijakan dan prosedur individu 

atau organisasi terhadap public interest, serta mengeksekusi sebuah program 

untuk dapat diterima dan dipahami oleh publik. Tujuan utama melakukan public 
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relation adalah untuk menciptakan dan mengelola image positif perusahaan di 

mata publik yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dana, 

mensponsori acara khusus, berpartisipasi dalam aktivitas sebuah komunitas dan 

masih banyak lagi yang lainnya. 

 Personal Selling 

Adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak 

penjual untuk meyakinkan pembeli potensial membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Melalui aktivitas komunikasi ini, penjual dapat memodifikasi pesan 

komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

mendapatkan feedback langsung dari konsumennya. 

3.4 Branding Strategy 

Branding  berasal  dari  kata  brand  (merek)  yang  secara  harfiah  

merupakan kata  benda,  yang  cenderung  berhubungan  dengan  suatu produk  

atau  jasa.  Menurut Kotler  dan  Keller  (2015:70)  merek  (brand)  adalah  nama,  

istilah,  tanda,  simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang  

dimaksudkan  untuk  mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan 

untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat 

atau penjual dari suatu produk.  

Menurut Laksana (2010:77), brand adalah suatu nama, istilah, tanda, 

lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan untuk 

mengidentifikasi barang  atau  jasa  dari  seseorang,  penjual  atau  sekelompok  

penjual,  dan  diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing. 

Branding adalah bagian yang sangat mendasar dalam kegiatan pemasaran yang 

sangat penting untuk dimengerti dan dipahami secara keseluruhan. American 
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Marketing Association (AMA) sendiri mendefinisikan brand atau  merek itu 

adalah sebagai nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari 

kesemuanya yang bertujuan  untuk  mengidentif ikasikan  suatu  barang  atau  jasa  

dan akhirnya  dapat  membedakan diri sendiri dengan yang lainnya (Kotler,  

2012). 

Strategi branding, atau Brand strategy, jika menurut Schultz dan  Barnes 

(2009),  dapat diartikan manajemen suatu merek dimana terdapat sebagai kegiatan 

yang mengatur semua elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk  suatu 

brand. Menurut  Gelder  (2015), “The brand strategy defines what the  Brand is 

supposed to achieve in terms of consumer attitudes and  behavior”, yang artinya 

strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam 

kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen. Jadi branding strategy suatu 

pengelolaan atau manajemen suatu merek yang bertujuan untuk mengatur semua 

elemen brand dalam kaitanya dengan sikap dan perilaku konsumen. 

Menurut Gelder (2015), strategi branding tidak hanya bergantung pada 

persepsi yang ada di masyarakat tetapi juga bergantung pada instrument yang ada 

pada brand tersebut dan bagaimana instrument itu disusun dalam brand 

management. Gelder menambahkan, ada tiga elemen pendukung dalam  

membentuk brand strategy, yaitu brand positioning, brand identity, dan brand 

personality.  

a)  “Pemosisian merek sebagai cara mendemonstrasikan keunggulan dan 

pemisahan merek dari persaingannya” (Gelder,  2015:31).  

Brand positioning berarti suatu brand menunjukkan kelebihannya dan 

perbedaan brand tersebut dari brand lainnya/brand pesaing. 
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b) “Identitas merek sebagai serangkaian aspek yang menyampaikan apa arti 

sebuah merek: latar belakangnya, prinsipnya, tujuan dan ambisinya” 

(Gelder, 2015:35). Suatu brand harus mempunyai identitas yang dapat 

menunjukkan latar belakang, prinsip-prinsip, dan tujuan serta ambisi dari 

brand tersebut. Dari identitas  tersebut  akan  terlihat  perbedaan antara satu 

brand dengan brand lainnya. 

c) “Brand personality is developed to enhane the appeal of a brand to 

consumers” (Gelder, 2015:41). Personality suatu brand dibangun 

sedemikian rupa  untuk menarik perhatian konsumen dan dapat digunakan  

untuk meyakinkan konsumen bahwa brand tersebut adalah yang terbaik. 

Melalui strategi branding tersebut, suatu  perusahaan akan bisa mencapai 

suatu tahap yang dinamakan brand  equity. Terdapat empat elemen dalam 

brand equity, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, 

dan brand loyalty. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dari 

brand equity yang akan memberikan nilai tambah kepada suatu brand.   

Bucholz dan Heckman (2010) mengatakan ada lima alasan 

mengapa seseorang lebih menyukai merek produk yang ditawarkan. Mengambil 

inisial nama mereka, kelima alasan itu disebut metode Bucholz dan Wonderman, 

yaitu: 

1. Manfaat dan janji (benefits and promises): konsumen lebih menyukai merek 

anda karena menawarkan manfaat yang jelas. 

2. Norma dan nilai (normes and values): konsumen lebih menyukai merek anda 

karena mengurangi konflik (inner conflict) dengan norma-norma dan nilai-

nilai mereka. Merek itu mengeliminasi perasaan bersalah, memuaskan rasa 
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bangga, dan menetralkan segala bentuk tabu yang berhubungan dengan 

peroda. 

3. Persepsi dan program (percepion and program): konsumen lebih menyukai 

merek anda karena merek itu dipersepsikan dan diprogram sebagai pilihan 

logis. 

4. Identitas dan ekspresi diri (identity and self-expression): konsumen lebih 

menyukai merek anda karena dapat mengekspresikan karakter dan identitas 

mereka. 

5. Emosi dan cinta (emotion and love): konsumen memilih produk atau layanan 

anda karena mereka mencintai mereknya. Ada sesuatu pada merek, yang 

disederhanakan sebagai “cinta”. Produk yang dicintai tidak bisa ditukar, 

artinya ada emosi sangat kuat yang dikaitkan dengan merek, dimana merek 

tidak lagi sekedar disukai, akan tetapi dicintai. 

3.5 Marketing Channel 

Menurut Kotler (2012), marketing channel adalah serangkaian lembaga 

yang menjalankan semua fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan 

status kepemilikanya dari produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan 

utama dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan serangkaian 

kegiatan pemasaran, sementara itu pedagang menyalurkan komoditas dalam 

waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Hal ini berarti bahwa 

saluran pemasaran yang berbeda akan memberikan keuntungan pula kepada 

lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran tersebut. 

Marketing channel terdiri dari serangkaian lembaga pemasaran atau 

perantara yang akan memperlancar kegiatan pemasaran dari tingkat produsen 
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menjadi tingkan konsumen. Tiap perantara yang melakukan tugas membawa 

produk dan kepemilikanya lebih dekat ke pembeli akhir merupakan satu tingkat 

saluran. Saluran nol-tingkat (saluran pemasaran-langsung) terdiri dari produsen 

yang menjual langsung kepada konsumen akhir.  

Saluran satu-tingkat terdiri dari suatu perantara penjualan, yaitu 

pengecer. Saluran dua-tingkat terdiri dari dua perantara, seperti pedagang besar 

dan pengecer. Saluran tiga-tingkat dalam saluran pemasaran barang konsumsi 

memiliki tiga perantara, yaitu pedagang  besar, pemborong  dan pengecer. Saluran 

pemasaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Saluran Pemasaran Konsumen 

Menurut Walters dalam Dharmmesta (2009), saluran pemasaran adalah  

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu. Kotler (2013), menyatakan, Marketing channels are sets of 

interdependent organizations involved  in  the  process of making a product or 
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service available for use or consumption. Pendapat  lain  juga menyatakan, place 

(distribusi) termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi 

konsumen sasaran (Kotler dan Armstrong, 2007). Berdasarkan ketiga pendapat 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung dalam  proses untuk membuat produk tersedia 

di pasar dan menciptakan kegunaan bagi konsumen sasaran. 
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 AnalisismPekerjaan

 

 Gambar 4.1 Bagan kegiatann Kerja Praktik 

Tujuan dari analisis pekerjaan untuk menyusun dan mendesain rangkaian 

pekerjaan yang akan dilaksanakan pada kerja praktik supaya efektif. 
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Tabel 4.1 Wawancara Kebutuhan Pengembangan UKM PJ Collection 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah UKM PJ Collection sudah melakukan 

pemasaran secara efektif? 

Belum, karna tidak punya waktu 

untuk pemasaran disini semua fokus 

sama produksi. 

2 Bagaimana Cara pemasan pada UKM PJ 

Collection selama ini? 

Menawarkan dari hotel ke hotel dan 

dari mulut ke mulut. 

3 Apakah UKM PJ Collection sudah memiliki 

atribut pemasaran seperti Nota yang bertuliskan 

alamat dan nama UKM PJ Collection? 

Belum sempat membuat, cukup Nota 

biasa di toko. 

4 Apakah UKM PJ Collection sudah memiliki 

atribut pemasaran seperti Surat Jalan yang 

bertuliskan alamat dan nama UKM PJ Collection? 

Sama, belum juga karena selama ini 

cuma memakai Surat Jalan yang di 

jual di toko buku. 

5 Apakah UKM PJ Collection Sudah memiliki 

atribut pemasaran seperti X-banner yang 

bertuliskan alamat dan nama UKM PJ Collection? 

Kalau nama sudah tetapi kurang 

begitu terlihat memang ukuranya 

kecil dan hanya banner saja itupun 

yang membuatkan pemerintah kota 

waktu peresmian dahulu. 

6 Apakah UKM PJ Collection sudah memiliki 

atribut pemasaran seperti Kartu nama yang 

bertuliskan alamat dan nama UKM PJ Collection? 

Sebelumnya sudah pernah punya 

tetapi sudah habis dan kalau pameran 

terkadang banyak yang bertanya 

tentang kartu nama, saya kasih nomer 

hand phone saya. 

7 Apakah UKM PJ Collection sudah memiliki 

atribut pemasaran seperti seragam kerja yang 

bertuliskan  nama UKM PJ Collection? 

Belum terpikirkan untuk membuat 

seragam. 

8 Ada berapa channel hotel yang saat ini sudah 

pernah bekerja sama? 

22 Hotel meliputi wilayah Surabaya, 

Bali dan Papua. 

9 Sudah berapa kali pameran selama UKM PJ 

Collection ini berdiri? 

13 kali pameran yang 4 kali di 

undang oleh komunitas atau instansi 

swasta dan yang 9 kali diundang oleh 

instansi pemerintah dan semuanya 

gratis. 

10 Berapa Omset UKM PJ Collection Perbulan? Rata-rata 8 juta sampai 10 juta kalau 

pas lagi sepi kadang hanya 5 juta 

perbulan. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada saat kegiatan kerja praktik di UKM 

PJ Collection Surabaya, ditemukan beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut 

adalah UKM PJ Collection masih kurangnya atribut pemasaran yang ada yaitu 

belum memiliki buku nota sendiri atau masih memakai nota umum, dan tidak 

memiliki surat jalan, kartu nama, X-banner dan katalog produk dalam proses 

penyampaian kepada konsumen dan kekurangan ini menjadi kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh UKM PJ Collection guna lebih menunjang kegiatan 

pemasaran dan sarana branding UKM PJ Collection dibutuhkan penambahan 

atribut pemasaran guna lebih efektif dalam penyampaian pemasaran produk dan 

jasa dengan tujuan mengembangkan saluran pemasaran atau menambah target 

konsumen baru.  

Keunggulan yang didapat jika UKM PJ Collection memiliki atribut 

pemasaran akan lebih memudahkan konsumen melihat produk produk yang 

dipasarkan atau yang tersedia dan juga dikenal secara luas oleh masyarakat sekitar 

Surabaya maupun luar Surabaya baik produk maupun perusahaan. Tentunya 

kebutuhan ini akan menambah nilai dalam penjualan UKM PJ Collection yang 

mana pada kebutuhan ini dapat memberikan pelayanan yang diharapkan oleh 

pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan oleh UKM PJ Collection. 

Adanya  tabel rencana pekerjaan akan membantu mempermudah kerja praktik 

sesuai jadwal dan estimasi waktu serta pekerjaan tersusun lebih baik.  
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Tabel 4.2 Rencana Pekerjaan Selama Kerja Praktik 

 

Rencana pekerjaan selama praktek ini bertujuan untuk memudahkan  

pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan UKM PJ Collection yang belum 

terpenuhi. Adanya eskalasi atribut pemasaran ini sebagai barang pendukung yang 

memberikan nilai positif untuk menunjang eksistensi dan kepercayaan konsumen 

yang telah diberikan selama ini. Produk yang dipasarkan akan semakin dipercaya 

sehingga terciptanya hubungan konsumen dengan produsen yang saling percaya 

dan merekomendasikan. 

 

No Keterangan 

Kegiatan 

Tanggal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

Atribut 

Pemasaran 

1 Membuat 

Kartu Nama 

                   

2 Membuat 

Nota 

Pembayaran 

                   

3 Membuat 

Surat Jalan 

                   

4 Membuat 

X-Banner 

                   

5 Membuat 

Seragam 

Kerja 

                   

Marketing 

Channel 

1 Analisis 

Marketing 

Channel 

                   

2 Mencari 5 

Channel 

Baru 
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4.2 Identifikasi Masalah 

Secara garis besar permasalahan yang diidentifikasi yaitu:  

1. Tidak pernah melakukan pemasaran kepada konsumen karena kurangnya 

atribut pemasaran yang dimiliki oleh UKM PJ Collection. 

2. Masih kurangnya atribut sehingga dalam penyampaian produk dan pencarian 

konsumen baru kurang, dan hanya bergantung pada pemerintah sebagai media 

membantu memasarkan, selebihnya tidak ada usaha sendiri untuk sarana atribut 

pemasaran pada UKM PJ Collection. 

4.3 Spesifikasi atribut pemasaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UKM PJ Collection dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu ditambahkan pada 

UKM PJ Collection telah terlampir pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Spesifikasi atribut pemasaran 

No Nama Atribut Keterangan 

1 Kartu Nama Belum memiliki 

2 Nota Belum memiliki 

3 Surat Jalan Belum memiliki 

4 X Banner Belum memiliki 

5 Seragam Belum memiliki 

 

4.4 Atribut Pemasaran 

1. Kartu Nama 

Kartu nama berfungsi sebagai profil diri atau perusahaan, dimana 

dalamfungsinya dicantumkan nama, jabatan, nomor telepon, alamat 

perusahaan, dan profil perusahaan untuk mudah dalam proses 
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penyampaian informasi terkait produk yang akan ditawarkan perusahaan 

dan produk yang dicari konsumen langsung. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Desain Kartu Nama KUB MAMPU JAYA PJ Collection 

Dengan kartu nama akan memunculkan kesan baik ataupun kepercayaan 

profesionalisme dibanding dengan hanya menyebutkan sebatas angka nomor 

telepon. Desain kartu nama harus sesuai dengan karakter usaha/person yang 

diwakili, dalam hal ini perorangan maupun perusahaan sehingga bisa 

meningkatkan image profesionalnya. Untuk itu, kartu nama harus menunjukkan 

siapa pemiliknya dan memberikan informasi mengenai segala hal yang bisa 

dilakukan oleh pemilik dan juga layanan yang bisa diberikan di masa 

mendatang. 

Penggunaan kartu nama pada UKM PJ Collection dapat menarik 

konsumen untuk mengingat jika suatu saat membutuhkan produk dari UKM PJ 

Collection. Dalam desain kartu nama terdapat logo brand dari UKM PJ Collection 

dengan mencatumkan Nomor Handphone ketua UKM, alamat rumah produksi, 

dan produk yang produksi oleh UKM PJ Collection. Desain nama KUB Mampu 

Jaya merupakan nama tempat berkumpulnya para UKM alas kaki sandal dan 

sepatu di daerah Putat Jaya. 
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2. Nota 

Nota penjualan yang dibuat oleh petugas penjualan, berfungsi sebagai: 

a. Alat untuk mengetahui banyaknya barang yang dibeli dan jumlah 

barang yang dibeli. 

b. Alat untuk mengambil barang yang telah dibeli, jika sudah dicap oleh 

kasir bahwa barang tersebut sudah dibayar. 

c. Tanda terima sebagai bukti pembayaran 

d. Sebagai arsip perusahaan dan arsip konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Desain Nota KUB MAMPU JAYA PJ Collection 

Penggunaan nota pada UKM PJ Collection untuk tujuan arsip 

administrasi bagi pihak UKM maupun konsumen dan sekaligus untuk 

mengingatkan konsumen jika suatu saat membutuhkan produk dari UKM PJ 

Collection. Dalam desain nota terdapat logo brand dari KUB Mampu Jaya yaitu 
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PJ Collection dengan mencatumkan alamat rumah produksinya. Desain nama 

KUB Mampu Jaya merupakan nama tempat berkumpulnya para UKM alas kaki 

sandal dan sepatu di daerah Putat Jaya. 

 

3. Surat Jalan 

Surat jalan pengiriman barang adalah surat yang dikeluarkan oleh pemilik 

atau perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang kepada pihak pengirim 

dan penerima barang untuk memvalidasi detail barang yang dikirim serta 

memvalidasi isi muatan dari truk yang disewa. Istilah lain dari surat jalan 

pengiriman barang adalah dokumen Delivery Order (DO). 

 

Gambar 4.4 Desain Surat Jalan KUB MAMPU JAYA PJ Collection 

Setiap proses pengiriman barang sangat membutuhkan dokumen surat 

jalan untuk beberapa fungsi berikut ini: 
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a. Bukti bahwa pihak pengirim sudah sepakat dengan harga, keterangan, 

tujuan dan setiap detail yang dibutuhkan. 

b. Sebagai fungsi untuk membuktikan kepada pihak penerima menerima 

barang dari pihak pengirim dengan nama sebagaimana yang bertanda 

tangan pada surat jalan. 

c. Membuktikan kepada pihak asuransi pengiriman barang bahwa barang 

memang benar-benar kepemilikian pengirim jika sewaktu-waktu 

dibutuhkan untuk mengklaim kerusakan dan kehilangan. 

d. Sebagai keterangan resmi. 

 

Penggunaan surat jalan pada UKM PJ Collection untuk bukti 

kesepakatan harga dan bukti pengiriman barang kepada konsumen dan sekaligus 

untuk mengingatkan konsumen jika suatu saat membutuhkan produk dari UKM 

PJ Collection. Dalam desain surat jalan terdapat logo brand dari KUB Mampu 

Jaya yaitu PJ Collection dengan mencatumkan alamat rumah produksinya. Desain 

nama KUB Mampu Jaya merupakan nama tempat berkumpulnya para UKM alas 

kaki sandal dan sepatu di daerah Putat Jaya. 

 

4. X-Banner 

X-Banner merupakan identitas sebuah perusahaan, biasanya ditempatkan di 

bagian depan toko, front office perusahaan atau instansi, event pameran, 

serta berbagai tempat lain yang memerlukan pengenalan dan uraian 

informasi agar orang tertarik dan mendatangi tempat tersebut. Pada 

umumnya X-Banner berisi informasi tentang suatu produk atau layanan, 
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profil instansi atau perusahaan. Tujuan X-Banner biasanya untuk 

mengiklankan sebuah produk tertentu yang menarik konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Desain X-Banner KUB MAMPU JAYA PJ Collection 

Penggunaan X-Banner pada UKM PJ Collection sebagai identitas UKM 

ketika melakukan pameran barang untuk memudahkan konsumen dalam 

mengenal produsen alas kaki yang baru. Dalam desain X-Banner terdapat logo 

brand dari KUB Mampu Jaya yaitu PJ Collection dengan mencatumkan alamat 

rumah produksi supaya lebih mudah dikenal oleh konsumen. 
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5. Kaos Seragam 

Seragam adalah seperangkat pakaian dan atributnya yang dikenakan 

sama/serupa oleh suatu anggota organiasi atau lembaga pemerintah atau non 

pemerintah sewaktu berpartisipasi atau melakukan kegiatan aktivitas dalam 

organisasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan karyawan 

dalam bekerja serta sebagai sarana promosi dan branding. Seragam bisa dikatakan 

sebagai iklan berjalan terutama bagi perusahaan yang belum dikenal. Seragam 

juga harus mencerminkan perusahaan agar menjadi branding dalam menunjukan 

produktifitasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Desain Kaos Seragam KUB MAMPU JAYA PJ Collection 
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Gambar 4.7 Kegiatan produksi UKM PJ Collection dengan memakai seragam 

Kaos seragam biasanya dipakai untuk identitas atau branding pada saat 

ikut dalam pameran atau kujungan industry. Seragam juga menjadi tanda bahwa 

sebuah organisasi dapat kompak dalam menjalankan tugasnya sesuai deskripsi 

tugas masing -masing. 

Penggunaan kaos seragam pada UKM PJ Collection untuk identitas 

UKM waktu mengikuti kegiatan pameran dan juga sebagai saran branding UKM 

ketika ada kunjungan industri dari instansi pemerintah maupun instansi 

pendidikan. Selain itu penggunaan seragam juga memberikan kesan disiplin dan 

kompaknya sebuah UKM dalam kegiatan produksi. 

4.5 Analisis Saluran Pemasaran 

Berdasarkan hasil wawancara pada saat kegiatan kerja praktik UKM PJ 

Collection Surabaya sudah tercatat ada 22 hotel yang sudah bekerja sama dengan 

UKM PJ Collection 22 hotel itu antara lain 

Tabel 4.4 Mitra UKM PJ Collection Sebelum Kerja Praktik 
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No Nama Hotel Alamat 

1 Hotel Bekizar Surabaya 

2 Hotel Sahid Surabaya 

3 Hotel Cleo Surabaya 

4 Hotel Grand Surabaya 

5 Hotel Varna Surabaya 

6 Hotel Nite & Day Surabaya 

7 Hotel Oriza Surabaya 

8 Hotel Life Surabaya 

9 Hotel Kuta Paradiso Bali 

10 Hotel My Kriad Papua 

11 Hotel 88 Surabaya 

12 Hotel Pesona Surabaya 

13 Hotel Elizabeth Surabaya 

14 Hotel Vande Pasuruan 

15 Hotel Rio Papua 

16 Hotel Luminor Surabaya 

17 Hotel IBIS Surabaya 

18 Hotel Ranez Tegal 

19 Hotel Pesona Gresik 

20 Hotel Otello Pasuruan 

21 Hotel POP Surabaya 

22 Hotel Citihub Surabaya 

 

Dari tabel diatas rata – rata konsumen hotel berada di wilayah Surabaya dengan 

adanya kerja praktik ini mampu menambah channel konsumen lingkup wilayah 

luar kota Surabaya. 

4.6 Identifikasi masalah 

Dari analisis saluran pemasaran ditemukan permasalahan-permasalahan 

diantaranya adalah: 

1. Secara garis besar permasalahan pada channel pemasaran masih belum 

terlalu banyak yang repeat order.  

2. Perlunya penambahan channel pelanggan baru untuk menambah kapasitas 

produksi dan meningkatkan omset penjualan.  
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4.7 Penambahan Saluran Channel Baru 

Strategi promosi penjualan adalah suatu rencana kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan permintaan dari para pemakai atau konsumen akhir atau 

pengembangan saluran konsumen baru yang bertujuan untuk meningkatkan omset 

penjualan dengan jalan mempengaruhi konsumen secara langsung. Menurut 

Tjiptono (2011 : 219) promosi pada hakekatnya adalah suatu aktifitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Proses Pengenalan diri dan penawaran kepada konsumen 

Proses pengenalan diri ditujukan kepada konsumen agar lebih mengenal 

supplier atau produsen yang akan mereka percaiayai sebagai pemenuhan 

kebutuhan bisnis mereka. Menurut Fandy Tjiptono (2007:249). Pada gambar 

diatas bertujuan untuk mengenalkan perusahaan dan produk untuk kebutuhan 
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konsumen yang baru sehingga kegiatan tersebut dapat mempengaruhi konsumen 

agar tertarik hingga melakukan transaksi kepada produsen atau perusahaan. 

 

Tabel 4.5 Daftar Penambahan Saluran Pemasaran 

No Daftar Channel Baru Qty Order 

1 Hotel Kokoon 1.000 

2 Great Diponegoro Surabaya Hotel 2.000 

3 Wedding Stevi & Malik 5.000 

4 Elizabeth Hotel 2.000 

 

Dari hasil strategi pemasaran dengan model door to door atau 

menawarkan produk secara langsung ke lapangan menghasilkan konsumen yang 

tepat sasaran seperti tabel diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Hasil produksi pesanan wedding stevi malik 

Berdasarkan hasil pemasaran pada media sosial yaitu instagram 

membuat daya tarik konsumen baru yaitu Bapak Malik yang ingin memesan 
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untuk kebutuhan souvenir pernikahanya, yang akhirnya Bapak Malik datang 

langsung ke UKM PJ Collection dan tertarik dengan penawaran yang di berikan 

oleh UKM PJ Collection yang akhirnya order dengan jumlah 5.000 pcs sepasang 

sleepers.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dari hasil kerja praktik pada UKM PJ Collection Surabaya, penulis 

mencoba menarik kesimpulan serta memberikan saran dan pada eskalasi atribut 

pemasaran dan pengembangan kosumen baru. 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil laporan kinerja kerja praktik penulis, dapat disimpulkan bahwa 

hasil dari eskalasi atribut pemasaran dan pengembangan konsumen baru ini 

memilki manfaat sebagai berikut: 

1. Adanya atribut pemasaran berupa kartu nama berfungsi sebagai profil diri 

atau profil perusahaan dimana dalam fungsinya dicantumkan nama dan 

alamat perusahaan. 

2. Adanya atribut pemasaran berupa nota yang berfungsi sebagai alat untuk 

mengetahui banyaknya barang yang dibeli dan jumlah uang yang diterima 

atau sebagai tanda terima untuk konsumen atau pembeli. 

3. Adanya atribut pemasaran berupa surat jalan yang berfungsi sebagai bukti 

bahwa pihak pengirim sepakat dengan harga dan pesanan serta menjadi 

bukti kepada pihak asuransi bahwa barang memang benar benar 

kepemilikan pengirim jika sewaktu waktu dibutuhkan untuk mengklaim 

kerusakan dan kehilangan. 

4. Adanya atribut pemasaran berupa X-Banner yang berfungsi sebagai 

penanda atau pemuat informasi pada saat pameran berlangsung. 
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5. Adanya atribut pemasaran berupa seragam kerja yang berfungsi sebagai 

sarana promosi dan branding saat ada kunjungan dari pihak instansi lain. 

6. Pengembangan pemasaran dengan pencarian konsumen baru akan sangat 

terbantu dengan adanya kelengkapan atribut pemasaran terutama pada 

administrasi telah memiliki branding UKM PJ Collection. 

7. Pengembangan pemasaran akan lebih percaya diri dengan branding yang 

ada pada atribut yang selalu di gunakan untuk kegiatan penyampaian 

informasi produk dan penawaran produk. 

8. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh penulis supaya 

pengembangan pemasaran akan terus berlanjut pada UKM PJ Collection. 

5.2. Saran 

Eskalasi atribut pemasaran untuk pengembangan konsumen baru yang 

sudah dibuat tentunya masih banyak kekurangan. Penulis menyarankan bagi 

peneliti atau mahasiswa yang ingin melanjutkan eskalasi atribut pemasaran 

tersebut dengan mengeskalasi atribut pemasaran lain yang baru   yaitu : 

1. Selalu mengoptimalkan atribut pemasaran yang telah dimiliki dengan 

menambahkan papan nama atau baliho, dan katalog produk baru yang di 

display untuk kegiatan pameran – pameran UKM PJ Collection. 

2. Penambahan wilayah jangkauan pemasaran diluar wilayah Surabaya. 

3. Pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia terutama 

pemberdayaan mantan wanita tuna susila (WTS). 

4. Pengetahuan tentang pembagian deskripsi pekerjaan (Job description) 

yang baik dan benar. 

5. Pembuatan dan penerapan (Standart Operational Procedure) SOP  
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