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JURNAL : ANALISIS PROSES PENINGKATAN OMSET LAYANAN JASA 

SESEPUH  CAFÉ JAKARTA MELALUI STRATEGI BRANDING 

 

Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat 

di benak konsumen. Sederhananya branding bisa diartikan sebagai bentuk 

komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Salah satu yang 

menjadi tujuan utama dari suatu branding adalah untuk mengenalkan brand 

perusahaan. Selain itu, branding juga bertujuan untuk membangun citra positif dan 

reputasi perusahaan agar selalu bagus di mata konsumen. Pencitraan yang dilakukan 

perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

Schultz dan Barnes dalam Fera Kusno(2007), mendefinisikan teori strategi 

branding, atau brand strategy “manajemen suatu merek dimana terdapat sebagai 

kegiatan yang mengatur semua elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk 

suatu brand. Sedangkan menurut Gelder (2005), “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”. 

Strategi Branding dapat disimpulkan bahwa manajemen brand yang bertujuan 

untuk mengatur semua elemen brand dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku 

konsumen. Brand tersersebut tidak hanya dalam bentuk produk yang di dibuat oleh 

perusahaan namun dapat juga berbentuk jasa. Gelder (2005) menjelaskan, bahwa 

yang termasuk ke dalam brand strategy antara lain brand positioning, brand identity, 

dan brand personality. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai individu, 

mahasiswa maupun pengusaha menghadapi banyak pilihan. Oleh karenanya, brand 

atau merek yang kuat dapat menyederhanakan pengambilan keputusan, mengurangi 

risiko dan memberi harapan akan kualitas yang baik. Seiring persaingan industri yang 

menciptakan berbagai pilihan tak terbatas, perusahaan mencari berbagai cara untuk 

berhubungan dengan pelanggan, sehingga menjadi tak tergantikan dan menciptakan 

hubungan jangka panjang. Brand atau merek yang kuat akan tampil menonjol di 
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industri. Pelanggan yang tertarik dengan suatu merek akan mempercayai merek 

tersebut. Dengan demikian, bagaimana sebuah merek dipandang mempengerahui 

keberhasilan merek tersebut. 

  Identitas suatu produk atau jasa akan mudah dikenali oleh pelanggan itu 

dilihat dari beberapa unsur brand atau merek yang meliputi: nama brand yang bisa 

diambil dari nama pemilik perusahaan, logo seperti monogram, penampilan visualnya 

seperti desain kemasan, juru bicara seperti mascot, kata-kata seperti slogan atau motto 

perusahaan dan suara seperti icon bunyi/nada yang enak didengar. Brand atau merek 

itu ada beberapa jenis, yaitu antara lain: Product Branding, produk yang mampu 

mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing 

lainnya; Personal Branding, alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik 

figur seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki 

pandangan tersendiri di mata masyarakat; Corporate Branding, corporate 

branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di 

pasar; Geographic Branding, bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk 

atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang; dan Cultural 

Branding, mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari 

lokasi tertentu atau kebangsaan. 

Dalam penetapan brand atau merek ada yang namanya keputusan kunci yaitu untuk 

proses branding untuk pemilihan nama suatu brand atau merek. Salah satu keputusan 

kunci tersebut yaitu strategi brand extension. Brand extension itu merupakan strategi 

pemilihan atau penetapan suatu brand atau merek untuk meluncurkan suatu produk 

baru. Setiap perusahaan memiliki tiga pilihan. Pertama, mengembangkan merek baru, 

yang khusus dipilih untuk produk baru bersangkutan. Kedua, menggunakan salah satu 

nama merek yang sudah ada. Ketiga, menggunakan kombinasi antara merek baru dan 

merek yang sudah ada. Brand extension terjadi manakalah perusahaan menggunakan 

nama merek yang sudah ada (terutama yang sudah mapan) untuk memperkenalkan 
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produk baru. Menurut Keller, brand extension terdiri atas dua katagori yaitu line 

extension dan category extension. Keputusan melakukan brand extension didasarkan 

pada kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui  reveraging 

reputasi yang melekat pada nama brand kekategori yang berbeda atau segmen pasar 

yang baru dalam kategori yang sama. 

Terciptanya suatu brand atau merek tidak lepas dari konsep branding itu 

sendiri. Salah satu konsep branding pemasaran yang paling populer adalah brand 

equity atau ekuitas merek. Brand equity sebagai sejumlah aset yang berhubungan 

dengan merek, nama, dan simbol, yang dapat mempengaruhi nilai sebuah produk 

serta memberikan manfaat bagi pelanggan. Brand equity yang kuat akan lebih mudah 

dalam mendongkrak produk atau unit lain dari perusahaan. Ada empat elemen-

elemen yang membangun brand equity, yaitu antara lain: Brand 

Awareness/Kesadaran atas merek, Brand Association/Asosiasi merek, Brand 

Loyalty/Loyalitas Merek dan Perceived Quality/Kualitas yang Diterima. Unsur merek 

yang tercipta membantu mewujudkan sebuah identitas merek. Dalam hubungannya 

dengan ekuitas merek, salah satu kunci sukses membangun merek adalah untuk 

memahami bagaimana mengembangkan identitas merek, yang akhirnya menciptakan 

ekuitas merek. 

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; 

mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya, 

sedangkan pengertian strategi menurut para ahli merupakan suatu pedekatan yang 

semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasa, perencanaan serta eksekusi dalam 

aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu 

Kotler dan Gertner menyatakan bahwa “brand dapat membedakan satu 

produk dengan yang lainnya dan memberikan nilai tertentu terhadap produk 

tersebut”. Brand dapat memperkuat rasa percaya seseorang akan produk tertentu. 
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Brand membangkitkan emosi tertentu, dan menjadi salah satu yang berpengaruh atau 

mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu, misalnya membeli atau tidak 

membeli sesuatu. Brand identity yang kuat akan membuat sebuah brand dapat 

bertahan dipasaran meskibanyak pesaing-pesaing yang bermunculan. 

Menurut Crainer dan Dearlove dalam Alina (2010), brand identity adalah 

suatu konsep yang menjadi dasar dari teori tentang merek. Sedangkan merek yang 

memiliki identity yang kuat berrati memiliki diferensiasi yang kuat. Brand yang 

bagus adalah brand yang mempunyai identity, karena brand yang sudah beridentity 

itu lebih mudah untuk memfokuskan strategi marketingnya, tapi yang menjadi 

kendala adalah strategi itu harus relevan dengan kondisi pasar, karena era yang sudah 

mulai berubah. 

Sebuah brand dapat saja usang seiring dengan berjalannya waktu, karena 

dunia terus berubah dan diinginkan pasarpun juga turut berubah, apabila perusahaan 

tidak bisa membaca kondisi tersebut, maka ia dapat tertinggal. Karena itu sebuah 

perusahaan harus terus melakukan inovasi, salah satunya melakukan perubahan pada 

identitas brandnya. Hal ini pula ditekankan oleh Williams (2006), “Untuk 

memaksimalkan kepuasan konsumen, sebuah brand tidak harus berada dalam posisi 

atau bentuk, baik bentuk fisik maupun non fisiknya. 

Strategi branding jika menurut Schultz dan Barnes (1999), dapat diartikan 

manajemen suatu merek dimana terdapat sebagai kegiatan yang mengatur semua 

elemen-elemen yang bertujuan untuk membentuk suatu brand. Sedangkan menurut 

Gelder (2005), “The strategy defines and behavior”, yang artinya strategi merek 

mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai suatu brand dalam kaitannya dengan 

sikap dan perilaku konsumen. 

Menurut Prof M. Suyanto yang mengutip dari buku Jack Trout, “Inti dari 

strategi komunikasi pemasaran adalah bagaimana bertahan hidup dalam dunia 
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kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen, menjadi 

berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, 

menguasai satu kata sederhana dikepala. kepemimpinan yang memberi arah dan 

memahami realita pasar dengan menjadi yang pertama daripada yang terbaik”. 

 

Ketatnya situasi persaingan usaha, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku 

konsumen membuat pemasar harus menerapkan komunikasi pemasaran terpadu. 

Melihat Kotler memiliki pendapat bahwa “Merk merupakan sebuah nama, istilah, 

tanda, symbol, atau desain atau kombinasi dari seluruhnya yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi barang-barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual dan untuk 

membedakan produk mereka dari parapesaing”. 

Secara sederhana branding adalah aktivitas pemasaran dalam 

memperkenalkan kepada calon pelanggan. Jika semua tujuan pemasaran 

digabung menjadi satu, maka yang menjadi tujuan pemasaran adalah brand 

loyalty. Tanpa sebuah brand (merek), sebuah produk hanya menjadi komoditas. 

Brand adalah produk plus dan berhak meminta konsumen untuk memberikan 

pengorbanan ekstra. Setiap brand adalah produk; tetapi tidak semua produk 

adalah brand. 

Menurut Philip kotler (2019,187) mendefinisikan : 

“Brand merupakan alat efektif dan memaksa untuk mengomunikasikan 

mamfaat dan nilai suatu produk atau jasa.brand merupakan jaminan 

kualitas, asal usul dan performa, yang dengan demikian meningkatkan 

nilai yang dirasakancostumer dan mengurangi resiko dan kompleksitas 

dalam keputusan membeli”. 

Ike Janita Dewi, (2009,1) menjelaskan bahwa : 

       “Kata "brand" dalam bahasa Indonesia adalah "merek." Kata "branding" 

yang mengacu pada proses penciptaan suatu brand diterjemahkan menjadi 
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"proses penciptaan merek." Untuk mempermudah dan memperjelas maksud 

tulisan pada bab ini maka dipilih penggunaan istilah "brand" dan "branding”.  

1. Teori Brand 

Brand adalah alat bantu komunikasi yang paling kuat, tetapi beberapa 

organisasi secara sadar menciptakan dan menggunakan identitas brand ( 

pernyataan positioning, descriptor kategori, nama brand dan sebagainya) 

untuk memasarkan produk atau jasa. (Philip kotler. 2019,188) 

Strategi brand suatu perusahaan dapat dideskripsikan sebagai susunan 

dari angka, keadaan umum, dan elemen brand berbeda yang diterapkan 

perusahaan di seluruh organisasinyan namun pada kenyataan, hal ini tidak 

sekedar memutuskan tentang arsitektur brand. Merancang strategi branding 

melibatkan interpretasi yang akurat dan singkat dari hasil analisis brand 

sebelumnya. 

Pembangunan brand tidak dimulai dengan pemilihan langsung semua 

elemen brand yang beragam yang perlu didefinisikan pembangunan brand 

dimulai dari riset pasar melaksanakan riset pasar secara menyeluruh adalah 

salah satu elemen penting ketika membangun sebuah brand pengembangan 

identitas brand harus selalu di dukung oleh analisis costumer, analisis 

pesaing, dan analisis diri sendiri 

Philip kotler (2019,182) “Menjelaskan dan memformulasikan misi dan 

kepribadian brand yang tepat serta nilai brand yang selaras dengan visi dan 

misi perusahaan adalah hal mutlak dalam melengkapi strategi brand yang 

efektif dan fokus” 

Strategi brand selalu didasari pada intisari, nilai, dan asosiasi brand. 

Produk dan jasa adalah bagian intrinsik dari brand, isi dan arti dimensi 
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keduanya selalu berubah, dan keduanya diarahkan oleh manajemen dan 

keputusannya. 

Philip kotler (2019,58) menjelaskan peranan brand dalam B2B dapat 

diringkas adalah sebagai berikut : 

1) Mendeferensiasi 

2) Masa depan bisnis yang aman 

3) Menciptakan kesetiaan brand  

4) Mendeferensiasi usaha pemasaran  

5) Menciptakan peferensi 

6) Menetapkan harga premium 

7) Menciptakan citra brand 

8) Peningkatan penjualan 

2. Fungsi dan Tujuan Brand 

Fungsi brand adalah untuk menanamkan image dan citranya di 

masyarakat bahkan konsumennya, jika perusahaan tersebut memiliki produk yang 

mereka jual, sehingga dengan adanya branding (merk dagang atau corporate 

identity) diharapkan brand atau merk mereka akan senantiasa diingat oleh 

masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama.Terdapat tiga 

tujuan dalam membangun brand, yaitu: membentuk persepsi, membangun 

kepercayaan dan membangun citra (kepada brand). Fungsi brand secara detail 

antara lain sebagai berikut:  

1. Pembeda 
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Suatu produk akan memiliki perbedaan dengan pesaingnya bila memiliki 

brand yang kuat, sehingga sebuah brand dapat dengan mudah dibedakan dari 

brand yang lain. 

2. Promosi dan Daya Tarik 

Produk yang memiliki brand akan dengan mudah dipromosikan dan menjadi 

daya tariknya. Promosi sebuah brand akan dengan mudah mempromosikan 

produknya dengan menampilkan logo brand tersebut. 

3. Pembangun Citra, Pemberi Keyakinan, Jaminan Kualitas, dan Prestise 

Sebuah brand juga berfungsi membentuk citra dengan memberi alat 

pengenalan pertama kepada masyarakat. Keyakinan, kualitas dan prestise 

sebuah produk akan melekat dalam sebuah brand dari pengalaman dan 

informasi dari produk tersebut. 

4. Pengendali Pasar 

Pasar akan mudah dikendalikan oleh brand yang kuat. Brand tersebut akan 

menjadi peringatan bagi para kompetitornya untuk mengambil setiap langkah 

yang diambilnya, di samping itu masyarakat akan dengan mudah diberi 

informasi tambahan dengan adanya brand yang diingat olehnya. 

3. Unsur dan Jenis Brand 

A. Unsur-unsur Brand 

Unsur terpenting dari suatu brand adalah nama dagang itu sendiri. 

Namun demikian brand tidak cukup bila hanya didukung dengan lambang 

atau simbol identitas visual yang secara konsisten dan sistematis diterapkan 

pada berbagai media pendukung komunikasi pemasaran suatu brand. Unsur-

unsur brand adalah sebagai berikut: 

a. Nama Merek  

b. Logo: logo, logotype, monogram, bendera.  

c. Penampilan visual: desain kemasan, desain produk, desain seragam, 
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desain bangunan, desain kendaraan.  

d. Juru bicara: pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, 

maskot.  

e. Kata-kata: akronim, nama panggilan, slogan, tag line, jingle. 

f. Suara: lagu, icon bunyi/nada, lagu tematik. 

B. Jenis-jenis Brand  

Brand memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Product Branding  

Branding produk merupakan hal yang paling umum dalam branding. 

Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong 

konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing 

lainnya. 

b. Personal Branding  

Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di 

kalangan publik figure seperti politisi, musisi, selebriti, dan 

lainnya,sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata 

masyarakat. 

c. Corporate Branding  

Corporate branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah 

perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut mulai dari 

produk/jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap 

masyarakat. 

d. Geographic Branding  

Geographic branding atau regional bertujuan untuk memunculkan 

gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan 

oleh seseorang. 

e. Cultural Branding  
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Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan 

orang-orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. 

C. Strategi Brand Extension 

Sewaktu meluncurkan produk baru, setiap perusahaan memiliki tiga 

pilihan. Pertama, mengembangkan merek baru, yang khusus dipilih untuk 

produk baru bersangkutan. Kedua, menggunakan salah satu nama merek yang 

sudah ada. Ketiga, menggunakan kombinasi antara merek baru dan merek 

yang sudah ada. Brand extension terjadi manakalah perusahaan menggunakan 

nama merek yang sudah ada (terutama yang sudah mapan) untuk 

memperkenalkan produk baru. Dengan demikian pilihan kedua dan ketiga 

mencerminkan brand extension. Menurut Keller (2013), brand 

extension terdiri atas dua katagori: 

a. Line extension, yakni menggunakan parent brand untuk sebuah produk 

baru yang menargetkan segmen pasar baru dalam kategori produk 

yang saat ini dilayani parent brand bersangkutan. Lazimnya kategori 

ini berupa penambahan varian rassa, unsur (ingredient), bentuk, 

ukuran, atau aplikasi. 

b. Category extension, yaitu menggunakan parent brand untuk 

memasuki kategori produk yang berbeda dengan yang saat ini 

dilayani. Keputusan melakukan brand extension didasarkan pada 

kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif 

melalui reveraging reputasi yang melekat pada nama merek kekategori 

yang berbeda atau segmen pasar yang baru dalam kategori yang sama. 

c. Brand Equity 

Philip Kotler dan Keller mendefinisikan brand equity sebagai 

sejumlah aset yang berhubungan dengan merek, nama, dan simbol, 



12 

 

yang dapat mempengaruhi nilai sebuah produk serta memberikan 

manfaat bagi pelanggan. Brand equity yang kuat akan memberikan 

value, baik kepada pelanggan maupun kepada 

perusahaan. Manfaat brand equity bagi pelanggan adalah untuk 

memberikan keyakinan pelanggan terhadap merek, meningkatkan 

keyakinan pelanggan dalam keputusan pembelian, dan meningkatkan 

kepuasan mereka dalam menggunakan produk atau jasa. 

Sedangkan manfaat brand equity bagi perusahaan adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran 

perusahaan, meningkatkan kesetiaan terhadap merek, meningkatkan 

harga keuntungan, meningkatkan keunggulan bersaing. Brand 

equity yang kuat akan lebih mudah dalam mendongkrak produk atau 

unit lain dari perusahaan. Ada empat elemen-elemen yang 

membangun brand equity, yaitu antara lain: 

1) Brand Awareness/ Kesadaran atas merek 

David Aaker dalam bukunya Managing Brand 

Equity mendefinisikan bahwa kesadaran atas merek 

merupakan kemampuan dari pelanggan potensial untuk 

mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk 

kedalam kategori produk tertentu. Brand Awareness 

memberikan banyak value, antara lain memberikan asosiasi 

terhadap merek, memperkenalkan merek, merupakan sinyal 

bagi sebuah keberadaan, komitmen dan substansi merek, dan 

membantu memilih sekelompok merek untuk 

dipertimbangkan dengan serius.Tingkatan dari brand 

awareness adalah Unware of brand, Brand recognition, brand 

recall, top of mind. 

2.  Brand Association / Asosiasi merek 

    Brand Association merupakan segala sesuatu yang terhubung 
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di memori pelanggan. Brand association memberikan banyak 

value, antara lain memudahkan pelangggan mendapatkan 

informasi tentang merek, mempengaruhi interpretasi 

pelanggan atas fakta mengenai merek, membedakan merek 

dari merek pesaing, memperkuat posisi merek dipasar. Ada 

beberapa cara menciptakan brand association yaitu 

mengasosiasikan merek dengan atribut atau karakteristik 

produk, contoh pepsoden whitening diasosiasikan dengan 

pasta gigi dapat memutihkan gigi. Mengasosiasikan merek 

dengan yang tidak berwujud, contoh oskadon diasosiasikan 

sebagai obat sakit kepala langsung kepusatnya. 

3. Brand Loyalty / Loyalitas Merek 

   Brand Loyalty merupakan ukuran ketertarikan pelanggan 

terhadap suatu merek. Tingkat ketertarikan pelanggan 

terhadap suatu merek dapat terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu: 

a) Switcher/price sensitive: Pada tingkat ini pelanggan tidak 

loyal kepada merek atau belum memiliki brand equity yang 

kuat. Setiap merek dipersepsikan memberikan kepuasan yang 

hampir sama. b) Satisfied/habitual buyer: Pada tingkat ini 

pelanggan merasa puas terhadap produk atau setidaknya tidak 

merasa tidak puas terhadap produk perusahaan. c) Satisfied 

buyer with switching cost: Pada tingkat ini pelanggan merasa 

puas terhadap produk. Mereka harus mengeluarkan biaya 

tertentu apabila ingin berpindah merek. d) Commited buyer: 

Pada tingkat ini pelanggan memiliki rasa bangga 

menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan mereka 

merekomendasikan merek yang sama kepada orang lain. 

Merek produk memiliki brand equity yang kuat dimata 

pelanggan. 
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4. Perceived Quality/ Kualitas yang Diterima 

   Perceived Quality Merupakan persepsi pelanggan terhadap 

kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa. Percevied 

quality memberikan banyak value, antara lain memberikan 

alasan pelanggan untuk menggunakan produk barang atau 

jasa, semakin baik persepsi pelanggan maka semakin tinggi 

potensi pelanggan untuk menggunakan produk dan 

membedakan produk barang atau jasa dengan produk 

pelanggan. 

D. Peran Identitas Brand 

Bisnis memerlukan sebuah nama merek, gaya komunikasi, logo dan 

elemen visual lainya yang akan dirasakan oleh pelanggan. Unsur merek yang 

tercipta membantu mewujudkan sebuah identitas merek. Dalam hubungannya 

dengan ekuitas merek, salah satu kunci sukses membangun merek adalah 

untuk memahami bagaimana mengembangkan identitas merek, yang akhirnya 

menciptakan ekuitas merek.Identitas merek dipandang sabagai alat bisnis 

strategis dan asset disetiap kesempatan untuk membangun kesadaran merek, 

meningkatkan pangakuan, mengomunikasikan keunikan dan kualitas produk, 

serta mengekspresikan perbedaan kompetitif. 

Komitmen terhadap standar seragam identitas merek dan tanpa henti 

mengejar kualitas adalah prioritas bisnis Banyak diantara kita mungkin tidak 

menyadari bahwa setiap produk atau jasa yang kita gunakan atau konsumsi 

sebenarnya menjalani proses penciptaan yang rumit hingga menjadi suatu 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Membutuhkan 

biaya hingga menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, 

memerlukan komunikasi dari produsennya hingga kita mengetahui bahkan 

mengkonsumsinya, dan mungkin juga menjalani perjalanan panjang hingga 
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akhirnya ada di tangan kita.Kombinasi variabel atau kegiatan memasarkan 

itulah yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Morrison dalam 

(Suryadana, 2014:141) menjelaskan bahwa Marketing mix dalam pemasaran 

pariwisata meliputi 8P yang merupakan ekstensi dari 4P tradisional yang 

berlaku untuk produk secara umum diantaranya product, price, place, 

promotion, packaging, programming, people dan parthnership. 

1. Product (Produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dalam 

memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Dalam hal ini, yaitu 

brand sesepuh café dalam menawarkan produk kepada calon pelanggan 

haruslah produk yang kualitas bagus serta pelayanan dengan prima.  

2. Price (Harga) 

Harga adalah nilai suatu produk yang juga akan menjadi pertimbangan 

pelanggan untuk mencapainya. Harga mengunjungi dan tinggal di destinasi, 

serta harga berbagai produk di destinasi. Harga juga harus menjadi 

komponen untuk dapat bersaing dengan harga pada destinasi lainnya, murah 

namun berkulitas, sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan.  

3. Place (Distribusi) 

Place adalah tempat produk tersebut di pasarkan. Disini yang menjadi 

tempat pemasaran produk adalah pada sesepuh café di Jakarta yang letaknya 

haruslah strategis dan mudah di jangkau. Morrison dalam (Suryadana, 

2014:141-142) menjelaskan tiga aspek pokok yang berkaitan dengan 

keputusan-keputusan tentang tempat yaitu : “a)sistem transportasi 

perusahaan, termasuk dalam sistem ini antara lain keputusan tentang 

pemilihan alat transportasi (pesawat udara, kereta api, kapal, truk, pipa), 

penentuan jadwal pengiriman, penentuan rute yang harus ditempuh dan 

seterusnya; b) sistem penyimpanan, dalam sistem ini bagian pemasaran 

harus menentukan letak gudang, jenis peralatan yang dipakai untuk 
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menangani material maupun peralatan lainnya; c)pemilihan saluran 

distribusi, menyangkut keputusan-keputusan tentang penggunaan penyalur 

(pedagang besar, pengecer, agen, makelar), dan bagaimana menjalin 

kerjasama yang baik dengan para penyalur tersebut.” 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah upaya atau strategi dalam memperkenalkan atau 

menginformasikan produk atau brand yang bersifat membujuk, baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan harapan terjual.  

5. People 

People adalah stakeholder penyedia destinasi dan industri pariwisata pada 

destinasi, harus memiliki perhatian pada destinasi dan industry tersebut. 

Setidaknya memiliki tiga hal yaitu layanan pribadi, milik sendiri, dan warga 

setempat.  

6. Packaging 

Serangkaian produk wisata yang dikemas dan dijual dengan menarik akan 

membentuk pengalaman berwisata yang menarik pula. Packaging menjadi 

kombinasi dari jasa dan daya tarik wisata yang saling berkaitan dalam satu 

paket penawaran harga. 

7. Programming  

Suatu cara yang berkaitan dengan packaging,  yaitu pengembangan aktivitas 

tertentu dengan kata lain program untuk menarik dan meningkatkan 

pembelanjaan, atau memberikan nilai pada produk, ini sangat erat kaitannya 

dengan kemasan yang bisa melibatkan event special aktivitas atau program 

suatu produk  untuk membuatnya lebih menarik. 

8. Partnership (Kemitraan) 
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Partnership suatu hubungan kerjasama dengan usaha yang sejenis maupun 

usaha tidak sejenis yang menciptakan benefit dari pihak-pihak tersebut. 

4. Knowledge Management 

Fokus pada pelanggan dituangkan pada bagaimana manajemen 

perusahaan dalam mengelola data pelanggan. Dalam sudut pandang knowledge 

dapat dipahami melalui pengetahuan dan pengalaman dari data empiris 

pelanggan, yang meliputi, proses pembelajaran dan regeneration, hal ini dapat 

dilakukan dengan mempelajari hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan 

daya saing perusahaan. Menyebarkan dan berbagi pengetahuan, pengetahuan 

adalah nilai yang tidak terhingga bagi perusahaan, dan pengetahuan itu akan terus 

meningkat melalui penyebaran dan berbagi, oleh karena itu perusahaan harus 

mengatur mekanisme untuk berbagi pengetahuan tentang pelanggan ke berbagai 

departemen. Knowledge responsiveness, merupakan pelaksanaan dari penyebaran 

dan berbagi pengetahuan tentang pelanggan, yang harus lebih cepat memberikan 

tanggapan pada permintaan pelanggan, tidak hanya pada produk dan layanan 

melainkan pada orientasi jangkapanjang. 

Terdapat beberapa key facets yang dapat menjadi acuan perusahaan 

untuk mengimplementasikan dimensi ini di antaranya knowledge & learning 

generation yang mempunyai tujuan utama menyediakan 360 degrees customer 

view dalam menggali informasi dari konsumen. Dengan demikian, terjalin 

komunikasi dua arah bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen yang harus 

terpenuhi dengan tepatmelalui beberapa alat bantu seperti data mining, data 

warehouse dan datamarts yang seluruhnya tergabung dalam bentuk business 

intelligence. 

5. Konsep Marketing 

Marketing merupakan salah satu upaya bagaimana kita menyampaikan 

ide-ide atau produk-produk atau jasa kita kepada orang-orang yang menjadi 
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sasaran atau target (pasar). Penyampaian ini bertujuan agar produk-produk atau 

ide-ide kita dapat di terima oleh panca indera target secara menyeluruh atau 

holistik. 

Jika ide atau produk atau bisnis yang kita tawarkan di terima oleh 

pancaindra target, maka pesan akan direspon oleh indra, respons yang diperoleh 

haruslah positif agar target kita berminat, tertarik dan melihat, dan akhirnya 

membeli, serta selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada teman dan 

kerabat. tertarik, berminat dan membeli inilah yang menjadi inti tujuan semua 

marketing dalam dunia nyata atau maya saat ini. 

Pesan dari produk itu harus menarik dan menjadi pokok fikiran (tof of 

mind) target sasaran, sehingga pesan akan mendapatkan respons positif dan 

menghasilkan  feedback (masukan) yang tak terduga dari target. Hal ini bisa 

terjadi apabila kita mengunakan teknik komunikasi massa yang baik, benar, dan 

sesuai dengan target sasaran. (sumber: Marketing Plan dalam Bisnis; Ir.titik 

wijayanti. MM, 2017). 

Pada zaman modern dan teknologi tinggi, suatu pasar tidak harus terlihat 

secara fisik berupa gedung-gedung atau kumpulan orang-orang di suatu tempat. 

Kini pasar bisa terwujud dan tidak terwujud baik dalam dunia nyata ataupun 

dunia maya, demikian juga dengan marketing. Kegiatan marketing tidak terbatas 

hanya terjadi pada suatu tempat tertentu atau harus melibatkan begitu banyak 

orang. Di zaman serba teknologi tinggi ini kita dapat melakukan sistem marketing 

online dengan komputer dari/di rumah atau dari/di kantor saja, demikian juga 

dengan promosi dan penerapannya dalam dunia bisnis. 

Marketing terdiri atas beberapa komponen penting, komponen tersebut 

membentuk satu kesatuan yang saling bergantungan, yaitu: 

1) Perusahaan  
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2) Karyawan 

3) Konsumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen marketing tersebut dapat digambarkan sebagai segitiga yang masing-

masing saling mempengaruhi dan mempengaruhi komponen lainnya. Masing-

masing komponen di kaitkan oleh sesuatu tali hubungan sehingga ketiga komponen 

tersebut dapat di pisahkan. Jika antar komponen saling mendukung maka akan 

terjadi kesukesan dalam usaha hal ini disebabkan oleh adanya saling 

kebergantungan antara perusahaan, karyawan dan konsumen dalam mendukung 

sukses produk baru atau usaha, dan akan sangat bagus untuk menghasilkan omset 

perusahaan,  

Hubungan marketing yang bisa digambarkan dari hasil kolaborasi antara 3 

komponen yang adalah sebagai berikut: 

1. Marketing Internal merupakan suatu kegiatan marketing yang dilakukan 

antara perusahaan dan semua unsur karyawan dari mulai TOP manajemen 

sampai kelevel terendah, perusahaan harus menjual ide-ide bisnis dan 

produk karyawan di bawah manajemen. Perusahaan juga harus mampu 

meyakinkan karyawan bahwa produk/barang atau jasa yang 

Perusahaa

n  
Pemasaran 

Internal 

Pemasaran 

Eksternal 

Karyawan  Konsume

n  

Pemasaran 

Interaktif 
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ditawarkan/dijual bisa bermanfaat bagi karyawan dan dapat meningkatkan 

kualitas hidup karyawan. Itu tugas utama marketing. Jika karyawan sudah 

mampu diyakinkan akan manfaat terbaik dari produk/barang atau jasa dari 

perusahaan, maka semua karyawan akan terlibat dengan sukarela menjual 

atau mengomunikasikan ide bisnis atau produk kepada target sasaran di luar 

perusahaan. 

2. Marketing eksternal merupakan kegiatan marketing yang dilakukan 

perusahaan kepada target sasaran atau konsumen. Semakin banyak 

konsumen yang mengomsumsi atau mengunakan barang/produk atau jasa 

perusahaan terkait, semakin besar pula keuntungan yang akan di peroleh, 

sebaliknya jika barang/produk atau jasa atau bisnis ini tidak bisa di terima 

atau digunakan oleh konsumen, maka bisnis perusahaan akan mati sehingga 

terpaksa berpindah jalur bisnis atau melakukan “relaunching”.  

3. Marketing interaktif merupakan kegiatan marketing atau penjualan secara 

langsung kepada semua konsumen yang di kenal oleh karyawan. Marketing 

jenis ini lah yang dilakukan oleh seluruh karyawan, mulai dari pemilik 

perusahaan, komisaris, direksi, hingga karyawan semua level. Unsur yang 

sangat besar dan bermanfaat. Ini adalah cara promosi yang sangat efektif 

karena konsumen akan langsung percaya dengan produk/barang atau jasa 

yang di tawarkan oleh karyawan karena yang memberi tahu produk atau 

jasa atau orang yang terlibat dalam mengomunikasikan ke target sasaran, 

maka ide bisnis atau produk akan semakin di kenal dan dimengerti banyak 

target. 

6. Promosi  

Promosi merupakan komponen penting dari Marketing Mix. Menurut 

J. Paul Peter and Jerry C. Olson (1996:536) promosi memiliki fungsi untuk 

menyampaikan informasi mengenai sesuatu kepada konsumen agar konsumen 

tertarik. Ada 4 tipe promosi sebagai berikut : 
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1. Periklanan, Chris Fill (2002:486) mengatakan bahwa :  

“Can influence audience by informing or reminding them of the existence of a 

brand, or alternatively by persuading or helping them differentiate a product 

or organization from other in the market.” Artinya iklan dapat mempengaruhi 

penonton (audience) dengan memberikan informasi atau sekedar 

mengingatkan merek tentang keberadaan suatu brand atau dengan kata lain 

untuk mempengaruhi dan membantu mereka untuk membedakan sebuah 

produk dengan produk lain dipasaran. 

 

Chris Fill (2002:487) “Peran utama periklanan adalah untuk membangun 

Awerness sehingga membangun sebuah pembicaraan mengenai brand dan 

juga melakukan Repositioning terhadap sebuah brand dengan cara mengubah 

tidak hanya persepti ataupun prilaku brand tersebut”. Agar sebuah pesan yang 

hendak disampaikan dapat dikomunikasikan dengan sukses, Advertiser perlu 

mentarget audience dengan tepat, mampu meningkatkan perhatian, mudah 

dipahami, relevan dan diterima. Agar efektivitas komunikasi terjadi, pesan 

harus didesain menyesuaikan dengan kemampuan menangkap dari pada 

audience yang ditarget dan mengikuti model bagaimana sebuah periklanan 

bekerja. 

Selain itu periklanan juga adalah sebuah kegiatan untuk menginformasikan 

sesuatu, biasanya disebut sebagai sponsor atau iklan. Periklanandilakukan 

agar memberikan pengaruh terhadap minat konsumen agar mereka wisatawan 

dapat mengevaluasi atau memilih, merasakan mengerti atau mengetahui, 

memaknai, memberikan kepercayaan, dan mengambil sikap terhadap apa 

yang ditawarkan. Bahkan iklan telah dikarakteristikkan menjadi sebuah image 

management yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara citra dan 

makna sebuah produk/jasa didalam mempengaruhi minat konsumen. 

Meskipun dampak periklanan salah satunya adalah sebuah pengaruh dan 
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kesadaran, namun tujuan utama periklanan ini adalah untuk mempengaruhi 

minat. 

2. Promosi Penjualan, adalah penjualan langsung ke konsumen agar konsumen 

berminat dan bisa mengambil keputusan langsung. Banyak sekali jenis, 

seperti discount terhadap pada waktu tertentu, pameran, membuat sampel 

produk gratis dan lain sebagainya. Aspek kunci dari promosi penjualan adalah 

“bagaimana produk yang ditawarkan segera berpindah ketangan konsumen 

tanpa harus menunggu esok atau lusa”. Orientasinya adalah terhadap minat 

konsumen yang akan mengambil keputusan. 

3. Personal Selling, merupakan kejadian yang melibatkan langsung antara calon 

pembeli dengan penjual. Personal Selling dapat menjadi metode penjualan 

yang sangat kuat, setidaknya ada beberapa alasan. Diantaranya  proses 

komunikasi secara personal yang dilakukan oleh seorang salesman, dengan 

begitu pengunjung menjadi termotivasi dalam memahami informasi. 

Selanjutnya, situasi komunikasi yang interaktif memungkinkan salesman bisa 

menyesuaikan informasi tentang Sesepuh Café Jakarta agar tumbuh minat 

pengunjung. 

4. Publicity, salah satu bentuk komunikasi, produk ataupun merek yang tidak 

memerlukan biaya. Terkadang publicity lebih efektif daripada , karena 

konsumen tidak meresap secara langsung pesan yang disampaikan. Selain itu, 

Publicity Communication dapat dianggap lebih kredibel karena tidak disajikan 

langsung oleh Tim Marketing.  

7. Media 

Media adalah alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, 

televisi, film, poster, dan spanduk.Secara sederhana, instilah mediabisa dijelaskan 

sebagai alat komunikasi sebagaimana defenisi yang selama ini diketahui. AECT 

sebuah organisasi yang bergerak dalam teknologi pendidikan dan komunikasi, 

mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses 

penyaluran informasi. Demikian juga Molenda dan Russel mengungkapkan 
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bahwa “media is a channel of communication, Derived from the latin word for 

“between”. The term refers to anything that carries information between a source 

and receiver”. Robert Hanick, Dkk (1986) mendefenisika media adalah sesuatu 

yang membawa informasi antara sumber (source) dan penerima (receiver) 

informasi.Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan 

Sosial teknologi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 3. 

Kesadaran akan kekuatan media ini pada kenyataanya melihat bahwa 

media tidak lagi membawa konten semata, tetapi juga membawa konteks di 

dalamnya. Ungkapan “the medium is the message” yang dipopulerkan McLuhan 

setengah abad lalu membawa kesadaran awal bahwa medium adalah pesan yang 

bisa mengubah pola komunikasi, budaya komunikasi, sampai bahasa dalam 

komunikasi antar manusia. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk melihat 

pandangan Meyrowitz dalam upayamemahamikata “medium” guna memahami 

bagaimana media beroperasi. Ada tiga ungkapan untuk melihat medium. 

Pertama, medium sebagai saluran (medium-as-vessel/conduit). Seperti 

sebuah saluran air, pipa merupakan saluran yang membawa air sesuai dengan alur 

yang disiapkan. Medium adalah saluran yang membawa pesan atau dalam contoh 

nyatanya suara adalah konten yang dibawa oleh radio. Kedua, medium adalah 

bahasa (medium-as-language). Medium adalah bahasa itu sendiri. Ini bermakna 

bahwa media memiliki sesuatu yang unik yang bisa mewakili ekspresi atau 

mengandung suatu pesan. Pengalaman emosi yang muncul dengan perantara 

medium bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda antara si pembuat pesan dengan 

penerimapesan. Ketiga, Medium sebagai lingkungan (medium-as-environment). 

Maksudnya adalah media tidak bisa dipandang pada teks semata, tetapi juga harus 

dilihat dalam segi konteks itu sendiri.Akses terhadap media telah menjadi salah 

satu kebutuhan primer dari setiap orang. Kehadiran internet dan media sosial 

memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi 

menyebarkan informasi atau pristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Secara 

sederhana, istilah media bisa di jelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana 
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definisi yang selama ini diketahui. Media telah mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda. Di negara-negara yang 

telah maju media telah mempengaruhi kehidupan hampir sepanjang waktu.  
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