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Abstrak  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan usaha khususnya di bidang industri 

makanan dan minuman berlangsung cepat. Banyak bermunculan usaha– usaha baru 

khususnya produsen dalam industri makanan dan minuman baik dalam skala kecil, 

menengah, hingga skala besar. Oleh karena itu, selaku pengusaha yang bergerak dalam 

industri makanan harus memperhatikan komunikasi pemasarannya agar tetap dapat 

bertahan ditengah persaingan. Snack Indochip merupakan bisnis makanan UMKM yang 

memproduksi keripik dengan rasa khas telur asin, dengan merek Three O’Clock. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan Snack 

Indochip sehingga dapat mempertahankan penjualannya ditengah peningkatan persaingan 

bisnis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara kepada tiga kategori sumber. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan 

data dari tiga sumber kategori informan. Hasil penelitian ini menunjukkan Snack Indochip 

telah melaksanakan komunikasi pemasaran terpadu dimana kegiatan yang dilakukan antara 

lain personal selling, direct marketing, publicity, online marketing dan sales promotion. 

Kegiatan unggulan yang selama ini memberikan kontribusi besar adalah personal selling dan 

sales promotion. Sedangkan kegiatan direct marketing dan advertising yang dilaksanakan 

Snack Indochip masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pengembangan 

kedepannya. 

Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran Terpadu, UMKM, Snack Indochip 

 

Abstract  

In the era of globalization as it is now, business development, especially in the food and 

beverage industry takes place quickly. Many new businesses have emerged, especially 

producers in the food and beverage industry, on a small, medium to large scale. Therefore, 
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the entrepreneurs engaged in the food industry must pay attention to marketing 

communications in order to survive amid competition. Indochip Snack is a small scale food 

business that produces chips with a distinctive taste of salted eggs, with the brand Three 

O'Clock. This study aims to analyze the integrated marketing communication used by Indochip 

Snack so that it can maintain its sales amid increasing business competition. This research 

uses descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out by 

interviewing three categories of sources. Analysis of the data used in this study was divived 

into three stages, namely data reduction, data presentation and verification. Data validation 

is done by source triangulation technique that is comparing data from three sources of 

informant categories. The results of this study indicate that Indochip Snack has implemented 

an integrated marketing communication where the activities carried out include personal 

selling, direct marketing, advertising, and sales promotion. Leading activities that have 

contributed greatly are personal selling and sales promotion. While the direct marketing and 

advertising activities carried out by Indochip Snack are still not maximal, so it is necessary to 

be developed in the future. 

Keywords: Integrated Marketing Communication, Small-Medium Scale Business, Indochip 

Snack 

 

PENDAHULUAN  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang 

memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2019, 

diperkirakan sudah terdapat 59,26 juta unit UMKM di Indonesia. UMKM ini mampu 

memberikan lapangan bagi 97,22% tenaga kerja serta memberikan kontribusi 60,34% 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Herumurti et al., 2019). Salah satu sektor 

UMKM yang mengalami perkembangan secara signifikan adalah industri makanan dan 

minuman. Meskipun sempat mengalami kemerosotan akibat krisis ekonomi global pada 

periode 2006-2008 sebesar 5,05% dan 2,34%, usaha ini Kembali merangkak naik pada tahun 

2009 sebesar 7% (Asia & Ch, 2015). Industri ini terus berkembang sehingga dapat menyerap 

tenaga kerja sebanyak lebih dari 1,6 juta pada tahun 2014. Presentase pertumbuhannya 

mencapai 8,8% dan memberikan kontribusi lebih dari 1,64 milliar dollar pada penerimaan 

devisa 2014. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto di sektor non migas juga 

mendominasi di angka 35-40% (Ongkorahardjo, 2015). Secara khusus, industri makanan 

dalam kemasan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan usaha 

makanan kemasan mencapai 6-7% dan nilai pasarnya meningkat hingga mencapai 100 triliun 

(Purwanto et al., 2020).  
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Perkembangan dari UMKM ini tentunya adalah hal yang baik, namun juga 

menimbulkan persaingan antar pelaku UMKM itu sendiri. Maka dari itu para pelaku UMKM 

dituntut untuk meningkatkan daya saing nya agar dapat tetap bertahan dalam kancah 

industri yang semakin padat ini (Fitriani, 2019). Tantangan yang muncul bagi UMKM dalam 

persaingan bisnis ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor utama yang menjadi 

penghambat antara lain modal UMKM yang kecil, kemampuan manajerial yang masih minim, 

keterampilan operasional yang cenderung sederhana, dan tentu saja pelaksanaan pemasaran 

yang terbatas (Suci, 2017). Pelaksanaan pemasaran menjadi salah satu faktor kunci untuk 

UMKM dapat bertahan ditengah persaingan dan mengembangkan usahanya. UMKM yang 

mampu melaksanakan pemasaran dengan baik dapat meningkatkan jumlah konsumen 

maupun mempertahankan konsumennya. Hal ini tentunya sangat penting mengingat 

banyaknya produk-produk baik dari dalam maupun luar negeri dengan kualitas dan harga 

yang bersaing ketat (Rokhmah & Yahya, 2020). 

Selain permasalahan persaingan kualitas dan harga produk yang menyebabkan 

pemasaran menjadi penting, akses terhadap informasi pasar juga merupakan hal yang krusial 

dalam upaya pemasaran yang dilakukan UMKM. UMKM masih banyak yang belum menyadari 

bahwa orientasi pasar sangat berpengaruh pada minat beli konsumen. Akses terhadap 

informasi pasar ini juga yang tentunya perlu diperhatikan oleh UMKM agar dapat 

mempertahankan eksistensi bisnisnya di tengah persaingan (Sudaryanto et al., 2013). 

Informasi pasar menunjukkan jenis, spesifikasi, kuantitas, maupun kualitas produk yang 

diminati pasar, serta kondisi permintaan dan pasokan (supply and demand) terhadap produk 

tersebut. Untuk mengatasi kendala keterbatasan informasi pasar, UMKM dapat melakukan 

analisis peluang pasar, memilih sasaran dan target pasar yang tepat, kemudian 

menerapkannya dalam kegiatan komunikasi pemasaran (Chrismardani, 2014).  

Salah satu UMKM yang berupaya untuk menjalankan kegiatan komunikasi pemasaran 

terpadu demi mempertahankan eksistensinya adalah Snack Indochip. Snack Indochip 

merupakan produsen keripik dengan kekhasan rasa telur asin, yang dikenal dengan merek 

Three O’Clock. Snack Indochip telah berdiri sejak tahun 2017 di Krian, Jawa Timur. Hingga 

saat ini, Snack Indochip telah mempunyai 6 macam varian produk, yaitu: Fish Skin, Spicy Fish 
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Skin, Potato Chips, Spicy Potato Chips, Rice Crackers, Spicy Rice Crackers, Cassava Chips, dan 

Spicy Cassava Chips. Di tahun 2019, Snack Indochip telah mempunyai dua toko, di Surabaya 

(Pakuwon Mall) dan di Jakarta (Gandaria City Mall). Namun, selain menjual produknya di 

toko, Snack Indochip juga memasarkan barangnya melalui beberapa supermarket di Surabaya 

(Papaya, Bilka, dan Wisata rasa) dan Medan (Brastagi). Snack Indochip juga sering mengikuti 

bazaar di beberapa kota besar seperti Medan, Jakarta, Bandung, Bali, Manado dan Surabaya 

dengan tujuan agar dapat memasarkan produknya keseluruh Indonesia. Saat ini bisnis 

tersebut juga menjual produknya melalui pemesanan online. 

Beberapa prestasi yang telah diraihnya saat ini adalah memenangkan award yang 

diberi oleh Jawa Pos sebagai “The Best Online Food Snack”, mendapatkan piala serta sertifikat 

sebagai 30 produk lokal terbaik, telah menembus rekor penjualan bazaar selama tiga hari 

sebanyak 50 juta rupiah dan pernah di dokumentasikan di rubrik Jawa Pos sebagai 

rekomendasi cemilan favorit di Surabaya. Menurut Lindefu selaku pemilik usaha Snack 

Indochip, prestasi yang diraihnya adalah hasil dari usaha komunikasi pemasaran terpadu yang 

telah dilakukannya selama ini. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut 

kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Snack Indochip.   

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah bertujuan untuk 

meringkaskan berbagai kondisi, variabel, situasi yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian itu (Bungin, 2017). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Dalam penelitian ini akan dipakai metode studi kasus. Jenis penelitian ini dipilih agar mampu 

menjabarkan temuan dari penelitian secara lebih mendalam, sehingga hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan baik untuk pengembangan keilmuan maupun secara praktis oleh pelaku usaha 

sejenis. Penelitian mengambil waktu pada bulan Desember 2019 hingga Mei 2020, dengan 

batasan waktu kegiatan komunikasi pemasaran yang diteliti adalah tahun 2017-2018. Tempat 

penelitian adalah di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur yaitu tempat Snack Indochip diproduksi dan 

dipasarkan. Subyek dari penelitian ini adalah Snack Indochip yang berdiri sejak 2017 dan 

berlokasi di Jl. Gubernur Sunandar Prijosoedarmo no 63, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. CV Snack 
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Indochip adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis makanan ringan berbasis telur asin 

yang dikenal sebagai merek Three O’Clock.  Sedangkan obyek penelitian ini adalah komunikasi 

pemasan terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu adalah adalah segala usaha untuk 

menginformasikan, membujuk, menyampaikan, produk atau jasa kepada konsumen secara 

langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bauran komunikasi pemasaran seperti 

advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing (Kotler & Keller, 2015).  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan studi dokumen. Secara spesifik, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara biasa. 

Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam proses 

pengolahan data (Sugiyono, 2019). Setelah dilakukan proses pengumpulan data, maka 

dilanjutkan dengan proses analisis data. 

Analisis data adalah proses mengolah sebuah data yang masih mentah menjadi data 

yang mudah dipahami dan diakui oleh perspektif ilmiah yang sama, sehingga akan 

menghasilkan hasil analisis yang tepat yang berarti dimaknai sama dan tidak bias atau 

menimbulakan perspektif yang beda-beda (Herdiansyah, 2010). Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan dan menghasilkan 

sebuah temuan yang akan diinformasikan ke orang lain. 

Secara spesifik terdapat tiga langkah yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap 

reduksi data, peneliti merangkum data dengan cara memilih hal yang penting dan yang 

utama.  Peneliti menganalisis terlebih dahulu data yang sudah terkumpul, membuang data 

yang tidak penting, mengarahkan serta menata data sehingga kesimpulan-kesimpulan yang 

dibuat bisa diverifikasi. Kemudian pada tahap penyajian data, data yang diperoleh dibuat 

dalam bentuk matriks, bagan, uraian, flowchart atau sejenisnya sehingga membuat data 
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dapat lebih dipahami, dan dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Kemudian pada tahap 

terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi, peneliti membuat suatu ringkasan yang memiliki sifat 

sementara dan dapat diubah jika memang tidak menemukan bukti pendukung. Sedangkan 

untuk menjamin keabsahan data, maka dilakukan metode triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber adalah pengumpulan data dari sumber yang berbeda dan menggunakan metode yang 

sama (Sugiyono, 2019). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Komunikasi pemasaran adalah sebuah komunikasi yang dapat terjadi dimana saja, dan 

dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa agar dapat menanamkan brand 

awareness kepada konsumen (Hermawan, 2013). Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu di 

Snack Indochip diawali dengan perencanaan. Perencanaan pertama yang dilakukan oleh 

Snack Indochip berkaitan dengan penetapan segmentasi, target, dan posisi pasar (STP). Disini 

Snack Indochip memilih segmentasi pasar pemuda yang memiliki penghasilan menengah 

keatas. Secara spesifik, target pasar yang dituju adalah pemuda mulai dari usia belasan hingga 

awal 30 tahun, yang gemar memakan makanan ringan. 

Sedangkan untuk posisi pasar, Snack Indochip memposisikan produknya sebagai 

produk premium lokal yang dibuat secara handmade dengan rasa khas dari bahan-bahan 

terbaik, serta tidak mengandung pengawet. Setelah penetapan STP, maka yang selanjutnya 

dilakukan adalah penetapan bauran pemasaran. Penetapan bauran pemasaran ini merupakan 

landasan awal agar Snack Indochip dapat menentukan kegiatan komunikasi pemasaran 

terpadu yang akan dilaksanakan. Pertama-tama Snack Indochip menentukan keunggulan 

produk. Produk Snack Indochip merupakan keripik berbahan dasar kulit ikan, kentang, beras 

dan ketela, yang diberikan ciri khas rasa telur asin. Selain memiliki rasa khas telur asin, juga 

terdapat varian produk dengan rasa pedas. 

Produk diberi merk Three O’Clock dengan varian rasa dalam Bahasa Inggris untuk 

menarik minat target pasar yang adalah pemuda. Kemasan produk juga didesain dengan tema 

modern sehingga sesuai dengan posisi pasar sebagai produk yang premium. Berikut adalah 

gambar produk dari Snack Indochip: 
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Gambar 1. Produk Snack Indochip 

  

Sumber: Dokumentasi Pribadi Snack Indochip 

Langkah selanjutnya yang dilakukan Snack Indochip adalah menetapkan harga. Snack 

Indochip menentukan harga berdasarkan dua aspek. Aspek pertama yaitu harga kompetitor, 

hal ini dilakukan agar harga jual yang ditawarkan tidak terlalu mahal atau murah. Aspek yang 

kedua adalah biaya operasional yang akan dikeluarkan dan biaya bahan baku produk. Kedua 

aspek tersebut membuat Snack Indochip menetapkan harga yang cukup tinggi yaitu berkisar 

antara Rp 50.000 - Rp 75.000 per pack bergantung dari varian. Meskipun harga ini terbilang 

tidak murah, namun berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen, para konsumen masih 

bersedia membeli produk Snack Indochip karena harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas produk. Selain itu ciri khas rasa yang dimiliki oleh produk Three O’Clock cukup otentik 

dan tidak sama dengan produk-produk sejenis. Proses penetapan harga oleh Snack Indochip 

ini juga selaras dengan pendapat dari ahli yang menyatakan bahwa untuk menetapkan harga 

produk, setiap perusahaan memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi, 

menetapkan harga berorientasi pada biaya operasional tertentu seperti pendistribusian 

produk, dan menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, dan 

mempertahankan loyalitas konsumen (Tjiptono, 2020). Snack Indochip telah 

memperhitungkan segala kemungkinan, baik harga kompetitor dan biaya yang akan 

dikeluarkan termasuk biaya pengiriman.  

Sesudah menentukan harga produk, Snack Indochip menentukan cara distribusi 

produk. Distribusi produk yang tepat mempermudah Snack Indochip untuk menjangkau 
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customer dan calon customer. Snack Indochip mendistribusikan produknya melalui dua outlet 

yang dikelola sendiri yang bertempat di Surabaya (Pakuwon Mall) dan di Jakarta (Gandaria 

City Mall). Selain itu Snack Indochip juga menitipkan produknya untuk dijual melalui beberapa 

supermarket di Surabaya antara lain Papaya, Bilka, dan Wisata Rasa, serta di Medan yaitu 

Brastagi. Tempat-tempat ini dipilih berdasarkan survei yang sebelumnya dilakukan oleh 

pemilik Snack Indochip, dimana pada tempat-tempat tersebut target pasar dari Snack 

Indochip sering berbelanja. Namun bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan produk baik 

via outlet maupun supermarket, Snack Indochip juga melayani pengiriman langsung ke 

konsumen via laut maupun via darat.   

Lebih lanjut setelah STP, produk, harga dan distribusi telah ditetapkan, maka Snack 

Indochip juga melakukan promosi dalam bentuk komunikasi pemasaran terpadu. Pemilik dari 

Snack Indochip menerapkan perencanaan komunikasi pemasaran terpadu tahunan, dengan 

variasi kegiatan setiap bulannya. Variasi kegiatan ditentukan menyesuaikan dengan berbagai 

kalender event yang dapat diikuti oleh Snack Indochip. Perencanaan komunikasi pemasaran 

terpadu ini dibuat juga berdasarkan anggaran atau budget yang dimiliki oleh perusahaan, 

serta mempertimbangkan target market dari Snack Indochip. Perencanaan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Snack Indochip ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan pada pemasaran produk consumer goods, dimana perencanaan yang dilakukan 

dapat berbeda-beda berdasarkan apa yang diperlukan perusahaan pada kondisi saat itu. 

Komunikasi pemasaran terpadu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara untuk 

menginformasikan keunggalan produk dan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian secara langsung (Kusniadji, 2017). 

Terdapat berbagai kegiatan atau alat dalam pelaksanaan komunikasi pemasaran 

terpadu (integrated marketing communication tools) antara lain advertising, sales promotion, 

public relations, personal selling, online marketing, dan direct marketing. Agar masing-masing 

kegiatan mampu mencapai tujuan komunikasi pemasaran, maka pelaku komunikasi 

pemasaran terpadu harus merancang pesan dan memilih media komunikasi pemasaran yang 

tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Perencanaan harus dibuat matang dengan 

memperhatikan konsistensi pesan dengan karakteristik konsumen maupun calon konsumen 
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yang dituju. Perlu dipahami bahwa masing-masing kegiatan komunikasi pemasaran terpadu 

dapat berdiri secara mandiri dan memiliki hasil yang cukup baik. Namun kekuatan dari 

komunikasi pemasaran terpadu adalah mengintegrasikan keseluruhan kegiatan agar dapat 

saling melengkapi. Dengan demikian maka komunikasi pemasaran terpadu yang dijalankan 

dapat berlangsung maksimal dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap target pasar 

(Isnaini, 2010).  

Snack Indochip telah melaksanakan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu dengan 

memperhatikan prinsip integrasi tersebut. Disini Snack Indochip telah memilih pesan utama 

yaitu produk premium yang dibuat secara handmade dengan rasa yang khas. Adapun target 

yang dituju adalah pemuda yang memiliki kegemaran makan snack, sehingga elemen-elemen 

dalam komunikasi pemasaran terpadu disesuaikan juga dengan karakteristik dari target 

tersebut. Namun dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan baik dalam hal budget 

maupun sumber daya manusia yang mengelola, maka Snack Indochip memilih untuk tidak 

menjalankan atau menjalankan secara terbatas beberapa jenis kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu. Berikut adalah bagan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu Snack 

Indochip: 
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Gambar 2. Komunikasi Pemasaran Terpadu Snack Indochip 

 

Sumber: Olahan Penulis 

Komunikasi pemasaran terpadu yang telah digunakan oleh Snack Indochip meliputi 

personal selling, direct marketing, public relations, online marketing dan sales promotion. 

Personal selling merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan 
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komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan Snack Indochip. Kegiatan ini dirasa paling 

efektif dan efisien untuk menjual produk, karena Sales Person dapat berkomunikasi secara 

langsung dengan pembeli dan mendorong terjadinya pembelian di tempat. Kegiatan ini juga 

mempermudah Snack Indochip untuk mendapatkan feedback dari konsumen. Kegiatan 

berikutnya yang tidak kalah memberikan dampak adalah promosi penjualan. Snack Indochip 

rutin dalam mengadakan promo seperti buy 2 product get 1 Cassava Chips, dimana pembelian 

2 produk bebas akan mendapatkan satu pack Cassava Chips secara gratis. Lalu Snack Indochip 

juga membuat diskon untuk pelanggan setia yang telah membeli seratus pouch keatas. Snack 

Indochip juga mengadakan program giveaway di media sosial Instagram untuk meningkatkan 

penjualan yang ada. Program ini biasanya dilaksanakan dengan memberikan contoh produk 

gratis bagi peserta program yang memenuhi syarat, misalnya sudah follow akun IG Three 

O’Clock dan menandai teman-teman mereka di post yang ditentukan. Giveaway ini terbukti 

berjalan sukses dan berhasil menggaet beberapa konsumen baru. Selain itu juga snack 

Indochip selalu menyediakan tester gratis pada outlet-outlet yang dikelolanya. Dengan 

pemberian tester, membuat calon konsumen menjadi tertarik untuk membeli walaupun 

belum familiar dengan merek produk.  

Kemudian kegiatan komunikasi pemasaran terpadu berikutnya yang juga memiliki 

dampak positif adalah public relations, namun masih dijalankan secara terbatas pada 

publisitas dan pelaksanaan event. Dalam kegiatan publisitas, Snack Indochip pernah 

mendapatkan penghargaan dari surat kabar Jawa Pos sebagai “The Best Online Food Snack”. 

Hal ini membuat citra dari Snack Indochip meningkat serta membangun kepercayaan 

konsumen untuk membeli produk. Namun sayangnya publisitas ini tidak dapat diteruskan 

oleh Snack Indochip karena keterbatasan budget yang dimilikinya. Kedepannya Snack 

Indochip masih memikirkan cara memperoleh publisitas lagi dengan keterbatasan budget 

yang dimilikinya. Sedangkan untuk event, kegiatan yang paling sering dilakukan Snack 

Indochip adalah mengikuti bazaar. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat besar pada 

penjualan produk. Pernah penjualan pada bazaar ini memberikan kontribusi sebanyak 50 juta 

rupiah dalam tiga hari event. Maka dari itu mengikuti kegiatan bazaar ini masih akan terus 

dilaksanakan oleh Snack Indochip. 
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Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Snack Indochip juga melaksanakan kegiatan online 

marketing melalui media sosial Instagram dan Facebook, serta marketplace Tokopedia dan 

Shopee. Kegiatan ini cukup bermanfaat untuk mendatangkan konsumen, namun sayangnya 

keterbatasan kemampuan dan sumber daya manusia untuk mengelola akun-akun tersebut 

membuat kegiatan online marketing ini menjadi tidak maksimal. Pada media sosial Instagram, 

masih mendapat respons yang cukup baik karena masih ada beberapa update walaupun 

belum terlalu berkala. Selain itu program giveaway juga masih menjadi salah satu konten 

andalan. Namun media sosial Facebook sudah tidak terkelola dengan baik karena sedikit 

sekali tanggapan yang masuk dari media sosial ini. Sedangkan untuk marketplace baik Shopee 

maupun Tokopedia cukup baik dalam mendatangkan konsumen. Namun pemilik Snack 

Indochip belum banyak mengembangkan fitur-fitur yang disediakan oleh platform tersebut 

seperti star seller, iklan, flash sale, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perolehan dari 

marketplace juga tidak dapat dibilang besar. Kedepan pemilik Snack Indochip akan perlahan-

lahan mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya untuk mengelola online 

marketing, dikarenakan banyak sekali pasar potensial yang ada di dunia daring. Kegiatan 

komunikasi pemasaran lain yang kurang berhasil saat dijalankan oleh Snack Indochip adalah 

direct marketing. Snack Indochip sudah pernah mencoba untuk memberikan pesan melalui 

Whatapps maupun Direct Message di Instagram. Namun kebanyakan tidak memberikan 

respons dan mengabaikan informasi yang diberikan Snack Indochip tersebut. Snack Indochip 

juga pernah melakukan telemarketing, namun tanggapan dari orang yang menerima telepon 

cenderung negative dan merasa terganggu. Maka dari itu kegiatan direct marketing ini 

kedepannya akan dipertimbangkan untuk tidak lagi dilaksanakan atau harus dicari pesan yang 

lebih efektif agar dapat memberikan dampak positif. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Snack Indochip merupakan sebuah UMKM lokal yang berbasis di Krian, Sidoarjo, Jwa 

Timur. Snack Indochip menetapkan segmentasi pasar yaitu pemuda yang memiliki 

penghasilan menengah keatas, target pasar yaitu pemuda mulai dari usia belasan hingga awal 

30 tahun, yang gemar memakan makanan ringan, dan posisi pasar yaitu produk premium lokal 
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yang dibuat secara handmade dengan rasa khas dari bahan-bahan terbaik, serta tidak 

mengandung pengawet. Produk yang dihasilkannya berupa keripik berbahan dasar kulit ikan, 

kentang, beras dan ketela, dengan ciri khas rasa telur asin. Harga dibanderol senilai Rp 50.000 

- Rp 75.000 per pack bergantung dari varian untuk menyesuaikan target dan posisi pasar. 

Distribusi produk dilakukan melalui outlet yang dikelola langsung oleh Snack Indochip, 

penitipan barang ke Supermarket di Surabaya dan Medan, serta pengiriman langsung kepada 

konsumen via laut maupun darat.  

Dalam pelaksanaan komunikasi pemasarn terpadu, Snack Indochip telah 

memperhatikan integrasi antara berbagai kegiatan untuk saling melengkapi kekurangan dari 

masing-masing kegiatan sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. 

Adapun pesan yang disampaikan juga dijaga konsisten dengan mengangkat produk premium 

handmade yang memiliki cita rasa unik. Kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran terpadu 

yang telah dilakukan antara lain personal selling, direct marketing, public relations, online 

marketing dan sales promotion. Sedangkan kegiatan advertising belum dilaksanakan karena 

keterbatasan anggaran yang ada. Kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang memberikan 

dampak sangat besar pada perusahaan yaitu personal selling, sales promotion, dan public 

relations. Kegiatan personal selling memberikan dampak besar karena sales person yang 

bertugas memiliki kekuatan komunikasi dua arah, dimana di satu sisi sales person bisa 

mempersuasi konsumen dan di sisi yang lain konsumen bisa memberikan feedback kepada 

sales person. Kegiatan sales promotion yang dilakukan seperti memberikan produk gratis, 

tester dan potongan harga juga terbukti sukses untuk menggaet konsumen. Konsumen yang 

belum pernah mengetahui merek Three O’Clock jadi tertarik membeli setelah mendapatkan 

tester maupun produk gratis. Kemudian kegiatan public relations yang berupa event bazaar 

memberikan dampak yang signifikan, dimana terjadi penjualan yang cukup besar pada event-

event ini. Kegiatan ini terbukti mampu mendorong penjualan langsung di tempat. Sedangkan 

kegiatan publisitas juga mampu menaikkan citra dari Snack Indochip, hanya saja karena 

keterbatasan anggaran yang ada kegiatan ini masih belum dapat terus dilaksanakan. 

Beberapa kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang telah dijalankan namun 

belum atau bahkan tidak memberikan dampak signifikan adalah online marketing dan direct 
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marketing. Online marketing belum benar-benar berdampak karena pengelolaannya yang 

masih belum baik, padahal terdapat banyak pasar potensial disini. Sedangkan untuk direct 

marketing, terjadi penolakan dari konsumen terhadap kegiatan ini. Kegiatan ini dirasa 

mengganggu dan tidak efektif untuk mempromosikan produk. Maka dari itu kegiatan ini akan 

dipertimbangkan untuk dihentikan pelaksanaannya. Secara keseluruhan kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dijalankan oleh Snack Indochip telah memberikan kontribusi positif 

terhadap eksistensi dan pengembangan bisnis. Namun kendala-kendala seperti keterbatasan 

anggaran dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaan komunikasi 

pemasaran terpadu. Maka dari itu pemilik harus mampu menetapkan perencanaan yang baik 

dengan prioritas sesuai kemampuan yang dimiliki, sambil terus mengembangkan berbagai 

potensi yang ada. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka secara praktis 

dapat disarankan untuk Snack Indochip agar dapat tetap menjaga pelaksanaan kegiatan 

komunikasi pemasaran terpadu yang sudah baik. Namun perlu diingat juga bahwa masih ada 

beberapa bagian yang memiliki kelemahan padahal potensinya besar seperti online 

marketing. Snack Indochip dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengelola 

kegiatan online marketing karena kedepannya jenis kegiatan ini akan mendominasi pasar. 

Selain itu dapat dipertimbangkan untuk mulai menjalankan advertising karena sekarang 

sudah mulai banyak pilihan kegiatan advertising dengan harga yang terjangkau seperti 

Instagram Ads. 

Sedangkan secara akademis, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai online 

marketing yang dapat dijalankan untuk UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam hal 

pengelolaan. Hal ini tentunya diperlukan mengingat kendala ini ditemui pada banyak UMKM. 

Penguasaan akan online marketing akan menjadi krusial bagi UMKM Indonesia kedepan agar 

dapat bertahan dalam persaingan global. Maka dari itu pengetahuan akan pengelolaan online 

marketing menjadi penting untuk dikaji dan disebarluaskan. 

 



JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and 

Media Communication Studies Journal 
Vol. 2, No. 1, Juni 2020 

https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM 

 

 

Copyright © 2020, JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal, ISSN: 2715-6508 

(online)  54 

DAFTAR PUSTAKA  

Asia, V. E., & Ch, I. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Kebangkrutan (Altman 

Z-Score) Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2011. Jurnal Visionida, 1(1), 47–59. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30997/jvs.v1i1 

Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. RajaGrafindo Persada. 

Chrismardani, Y. (2014). Komunikasi Pemasaran Terpadu : Implementasi Untuk UMKM. Neo-

Bis, 8(2), 179–189. https://doi.org/10.21107/NBS.V8I2.472.G442 

Fitriani, L. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Meningkatkan Daya Saing Produk UKM 

Makanan Ringan Di Kuningan. Indonesian Journal of Strategic Management, 2(1). 

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Salemba 

Humanika. 

Hermawan, A. (2013). Komunikasi Pemasaran. Erlangga. 

Herumurti, D., Kuswardayan, I., Hariadi, R. R., Yunanto, A. A., & Arifiani, S. (2019). Ekspansi 

Pemasaran dan Pembuatan Sistem Manajemen Keuangan pada UMKM Makanan 

Ringan UD Bawang Mas Berbasis Teknologi Informasi. SEWAGATI. 

http://www.iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/5900/3859 

Isnaini, S. (2010). Implementasi Komunikasi Pemasaran Terpadu sebagai Penyampai Pesan 

Promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan 

Politik, 22(4), 324–332. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2015). Manajemen Pemasaran (13th ed.). Erlangga. 

Kusniadji, S. (2017). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Kegiatan Pemasaran Produk 

Consumer Goods (Studi kasus Pada PT Expand Berlian Mulia Di Semarang). Jurnal 

Komunikasi, 8(1), 83–98. 

https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/49/54 

Ongkorahardjo, E. P. (2015). Formulasi Strategi Usaha Makanan Ringan Tradisional Ny. Gan Di 

Surabaya. In Agora (Vol. 3, Issue 2). www.depkop.go.id 

Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., Sihite, O. B., & Saifuddin, 

M. P. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Otokratis Terhadap Kinerja 

Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada Industri Makanan Kemasan. Edumaspul: Jurnal 

Pendidikan, 4(1), 156–179. 

https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.345 

Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). Tantangan, Kendala, Dan Kesiapan Pemasaran Online 

Umkm Di Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. In Jurnal 

Manajemen Zakat dan Wakaf (Vol. 1, Issue 1). 

 



JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and 

Media Communication Studies Journal 
Vol. 2, No. 1, Juni 2020 

https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM 

 

 

Copyright © 2020, JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal, ISSN: 2715-6508 

(online)  55 

Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (USAha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. 

Cano Ekonomos, 6(1), 51–58. 

Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi 

Pasar Bebas Asean. 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54915212/Strategi_Pemberdaya

an_UMKM.pdf?response-content-disposition=inline%253B 

filename%253DStrategi_Pemberdayaan_UMKM_Menghadapi_Pa.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BAMKTRHZRL%252 

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta. 

Tjiptono, F. (2020). Strategi Pemasaran, Prinsip Dan Penerapan (1st ed.). Penerbit ANDI. 

 


