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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Wawancara 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat UD. 

Indonesia Kita yang bertempat di Perumnas Candirejo blok K nomor 21. 

Peneliti mendapatkan data dan fakta langsung dari pemilik UD. Indonesia 

Kita melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 

narasumber pada bulan Juni dan Juli peneliti turun ke lapangan untuk 

memperoleh informasi dan data yang peneliti butuhkan. Penggalian informasi 

berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat peneliti mengenai strategi 

brand communication yang digunakan oleh “Bawangkita” untuk membangun 

brand image dan implementasi strategi yang sudah digunakan oleh 

“Bawangkita” untuk mempromosikan merek terhadap masyarakat/konsumen. 

Peneliti menggali informasi seputar strategi brand communication sesuai 

dengan instrumen penelitian. Peneliti mendeskripsikan data hasil penelitian 

sesuai urutan panduan wawancara, yakni sebagai berikut : 

1. Strategi Brand Communication 

Strategi brand communication erat kaitannya dengan pengenalan merek 

melalui logo atau simbol yang diciptakan oleh perusahaan. Logo yang 

dibuat diharapkan bisa menyampaikan pesan atau maksud dari perusahaan 

dan melalui logo diharapkan merek tersebut layak untuk mendapatkan 

tempat di hati masyarakat. Brand image yang tercipta sangat penting 

karena penilaian citra merek dapat dilakukan pada pandangan pertama 

terhadap logo atau simbol yang tertera pada kemasan produk tersebut.  

“... logo “Bawangkita” memiliki bentuk seperti kubah masjid, dan 

berjumlah 5. Hal ini dimaksudkan bahwa owner ingin sekali menjaga 
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sholat 5 waktu di masjid. Umumnya kemasan dan logo “Bawangkita” 

berwarna hijau dimana memiliki arti warna alam, segar, dan damai. 

Dimaksudkan bahwa “Bawangkita” adalah produk alami dengan 

bersumber dari alam, termasuk tidak menggunakan bahan bakar 

elpiji”1
 

 
Logo yang baik dimaksudkan memberi kesan yang baik juga terhadap 

suatu produk. Produk “Bawangkita” mendapat kesan positif dari 

konsumen karena logo mudah sekali dikenali dan menonjol dari produk 

bawang goreng lain. Konsumen menjadi tertarik dengan “Bawangkita” 

karena tampilan yang sederhana dan memikat.  

“… pemilihan warna yang berbeda daripada produk sejenis lainnya 

juga penting, untuk itu “Bawangkita” memiliki warna kemasan yang 

berbeda”2
 

 
“... saya tertarik beli “Bawangkita” karena kebetulan waktu itu 

brambang goreng e habis jadi beli di Prima, pas lihat-lihat produknya 

kok bungkusnya beda dari yang lain ya saya tertarik untuk mencoba, 

ternyata enak, tampilannya sepadan dengan kualitasnya mbak”3
 

 
Strategi dalam membangun brand image sangat perlu dilakukan supaya 

penjualan produk lebih optimal dan konsumen menjadi lebih loyal kepada 

produk “Bawangkita”. Produk-produk yang dihasilkan UKM rata-rata 

dipandang remeh oleh masyarakat dan masyarakat menganggap produk 

impor dan produk dari produsen terkenal lebih baik, saatnya UKM 

memiliki strategi untuk membangun brand image. 

“… strategi branding sangat penting dan berpengaruh brand itu dapat 

meningkatkan harga jual. Brand dapat membuat konsumen enggan 

beralih dari produk kita meskipun penciptaan brand butuh tenaga 

yang tidak sedikit, saya rasa UKM harus memiliki brand dan harus 

dikuatkan”4
 

 
UD. Indonesia Kita telah melakukan aktivasi melalui siaran untuk 

pengenalan dan pembangunan brand image “Bawangkita” kepada 

masyarakat. Pengenalan merek melalui siaran radio lokal dan melalui 

koran lokal. Merek “Bawangkita” menjadi lebih unggul daripada 

                                                 
1
Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 

2
Ibid 

3
Wawancara konsumen “Bawangkita”, pada 25 Juli 2019 

4
Wawancara Pak Puguh, Op.cit 
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kompetitor lain di wilayah Nganjuk. Pengenalan merek secara nasional 

juga perlu dilaksanakan supaya terwujudnya brand image yang baik 

bahwa “Bawangkita” merupakan merek bawang goreng nabati terbaik 

yang ada di Indonesia. 

“... untuk masyarakat Nganjuk sebagian besar sudah mengenal 

“Bawangkita” namun untuk masyarakat di seluruh Indonesia masih 

belum, karena kami belum pernah iklan di media nasional, hanya 

melalui social media saja”5
 

 
Memperkenalkan suatu merek dan membangun citranya kepada 

masyarakat tidaklah mudah apalagi di ranah nasional. Memperkenalkan 

merek dan membangun citra merek perlu dilakukan juga pada masyarakat 

sekitar di mana merek tersebut dibentuk dan diperlukan suatu upaya lebih 

untuk merealisasikan sebuah strategi. 

“... merek “Bawangkita” juga beberapa kali dipublikasi melalui Koran 

lokal dan radio lokal, sehingga meskipun banyak sekali produk bawang 

goreng di kota Nganjuk, harapannya adalah “Bawangkita” menjadi 

produk bawang goreng terbaik di Nganjuk, bahkan di Indonesia”6
 

 
Aktivasi mealui sosial media juga dilakukan oleh pemilik produk 

“Bawangkita”. Merek yang selalu tampak pada sosial media saat ini akan 

lebih mudah dikenali oleh para calon konsumen. Pembentukan citra yang 

baik juga bisa dilakukan melalui postingan-postingan media sosial yang 

rutin diunggah. Pemilik “Bawangkita” menggunakan instagram, facebook, 

dan sosial media lain untuk memperkenalkan citra produk dan citra 

pemiliknya melalui unggahan yang rapi dan terstruktur. Postingan dalam 

instagram “Bawangkita” berisi foto produk, game, quotes khas 

“Bawangkita”, foto produk dengan tokoh terkenal dan postingan khusus 

dihari-hari tertentu. 

“... akun instagram “Bawangkita” saya perbaiki dengan memanfaatkan 

beberapa anak SMK yang magang di tempat saya untuk membuat feed 

instagram yang bagus dan menarik bagi konsumen “Bawangkita””7
 

 

                                                 
5
Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 

6
Ibid  

7
Ibid 
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Masyarakat Nganjuk mengetahui citra merek “Bawangkita” melalui 

postingan dan iklan yang ada di facebook. Pemilik memanfaatkan iklan 

facebook untuk memperkenalkan “Bawangkita”, pemasangan iklan 

dilakukan pada hari-hari tertentu seperti saat hari raya yang mana banyak 

orang mencari oleh-oleh atau hampers untuk orang-orang terdekat. 

 “... saya mengetahui “Bawangkita” dari facebook, dari iklan yang 

muncul diberanda saya, setelah saya buka akunnya ternyata ada produk 

bawang goreng yang cukup aktif di media sosial, isi postingannya itu 

bersifat menghibur dan positif mbak”8
 

 
Membangun brand image yang baik dilakukan oleh “Bawangkita” 

dengan membuat website yang dimanfaatkan untuk mengupdate informasi 

terbaru secara umum tentang “Bawangkita” dan informasi untuk 

keikutsertaan sebagai reseller kemudian pemilik juga memiliki akun 

youtube yang dikelola sendiri tentang kewirausahaan yang tak lupa turut 

menampilkan tentang bawang merah.  

“... sejak menciptakan brand “Bawangkita”, kami berusaha untuk selalu 

meningkatkan brand awareness terlebih dahulu tertutama di online. Di 

sisi online, di hampir setiap marketplace maupun social media terdapat 

“Bawangkita”. Di Nganjuk sendiri “Bawangkita” adalah produk UKM 

pertama yang berhasil masuk ke pasar modern seperti Transmart, Giant, 

dan modern market di kota-kota besar lainnya dan itu selalu dipublikasi 

di social media”9
 

 
Setelah mengaktivasi merek kepada masyarakat perlu adanya promosi 

sebuah produk dalam bentuk apapun. Konsumen akan menganggap nilai 

produk lebih tinggi jika dibarengi dengan promosi-promosi yang 

menguntungkan bagi konsumen. Promosi yang dilakukan “Bawangkita” 

tampak pada website berupa promosi sebagai reseller. Promosi sebagai 

reseller mendapatkan dua keuntungan yaitu produk “Bawangkita” terjual 

dan produk bisa lebih dikenal melalui reseller. Seperti yang tertera dalam 

website bawangkita.co.id, pemilik menjelaskan keuntungan menjadi 

seorang reseller dan paket harga untuk reseller. Paket rasa original seharga 

Rp 277.500 untuk 15 produk “Bawangkita”, paket rasa pedas manis 

                                                 
8
Wawancara konsumen “Bawangkita”, pada 20 Juli 2019 

9
Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 



36 

 

 

 

seharga Rp 292.500 untuk 15 produk “Bawangkita”. Paket tersebut 

memberi keuntungan yaitu harga lebih murah dan reseller bisa mengambil 

untung dari penjualan “Bawangkita”. Promosi lain yang digunakan adalah 

diskon khusus untuk warga Nganjuk, di mana harga lebih murah jika dibeli 

di Nganjuk. Rasa original dipatok harga Rp 19.500 sedangakan pedas 

manis dipatok harga Rp 22.500. 

“... ada harga khusus untuk warga Nganjuk dan konsumen yang beli di 

Nganjuk harga lebih murah, kalau di luar Nganjuk yang original Rp 

25.000 pedas manis Rp 27.000”10
 

 
Promo-promo seperti disebutkan di atas membuat pelanggan berpikir 

positif bahwa “Bawangkita” memiliki kualitas produk yang baik dan 

sebanding dengan harga. Tidak hanya menggunakan promo- promo 

menarik, pemilik menggunakan Unique Selling Proposition untuk 

memberikan kenyamanan dan kepercayaan pada konsumen untuk terus 

membeli produk “Bawangkita”. 

“... memiliki garansi 200% uang kembali jika ternyata pada saat dibuka 

“Bawangkita” tidak renyah dan atau tidak wangi. Hal itu juga tertulis di 

social media. Memiliki tingkat kebersihan yang lebih bersih dibanding 

produk competitor, dimana hal ini adalah lebih bersih dari kulit ari dari 

bawang merah.”11
 

 
UD. Indonesia Kita telah melakukan strategi dengan memanfaatkan 

adanya event seperti talkshow untuk memperkenalkan dan membangun 

merek “Bawangkita”. Pemilik juga ikut serta ke dalam pameran-pameran 

yang diselenggarakan baik di area Jawa Timur atau luar Jawa Timur 

bahkan pernah mengikuti pameran yang ada di luar negeri.  

“...Owner menjadi narasumber di berbagai acara umum baik di Nganjuk 

maupun di luar Nganjuk, narasumber di kedinasan maupun di 

universitas. Produk “Bawangkita” seringkali ikut serta dalam pameran-

pameran yang diadakan oleh kedinasan baik dalam area Jawa Timur 

maupun luar Jawa Timur”12
 

 
“... event pameran yang pernah diikuti diluar Jawa Timur yaitu di 

Jakarta, Balikpapan, Bali, Bandung, Jogja, Palembang dan kota lainnya. 

Event ada yang diadakan oleh pemerintah daerah Nganjuk, ada yang 

                                                 
10

Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 
11

Ibid 
12

Ibid 
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provinsi, ada yang dari kementrian. Tujuannya sama yaitu untuk 

promosi UKM ke tingkat nasional” 
 

Selama menjalankan bisnis pihak “Bawangkita” belum 

menyelenggarakan event tersendiri seperti yang disampaikan oleh pemilik. 

“... “Bawangkita” belum pernah menjalankan event khusus tersendiri” 
 

Strategi-strategi yang telah dilaksanakan diatas merupakan strategi 

untuk memperkenalkan dan membangun merek “Bawangkita”. Ketika 

memperkenalkan suatu produk diperlukan adanya kerjasama berupa 

sponsorship, namun sponsorship yang dilakukan oleh “Bawangkita” 

belum secara penuh terealisasikan sesuai dengan pernyataan dari pemilik 

“Bawangkita”.  

“... dulu “Bawangkita” pernah menjadi sponsor dalam acara seminar 

kewirausahaan yang ada di Nganjuk, untuk kedepan masih belum ada 

rencana sponsorship dengan pihak manapun. Sebetulnya kalo tawaran 

untuk sponsorship banyak tapi dananya lagi dialokasikan untuk 

membesarkan brand”13
 

2. Brand “Bawangkita” 

Produk “Bawangkita” memiliki karateristik yang berbeda dari pesaing 

lain yakni “Bawangkita” memiliki produk dengan aroma wangi yang 

berasal dari proses penggorengan yang menggunakan bahan bakar yang 

berasal dari alam yaitu kayu bakar. 

“... Menggunakan bahan bakar berupa arang dan kayu bakar, sebagai 

penambah aroma wangi produk di mana target market kami adalah 

masyarakat menengah ke atas yang hampir dipastikan bahwa mereka 

tidak memiliki dapur dengan bahan bakar kayu…” 
 
Pihak “Bawangkita” menargetkan pasar dengan kalangan menengah 

atas tentu saja harus menggunakan kemasan yang menarik. Kebanyakan 

bawang goreng dikemas menggunakan plastik polos dan tidak berpotensi 

sebagai produk oleh-oleh. Pihak “Bawangkita menggunakan kemasan 

yang apik dan menarik sehingga lebih pantas jika digunakan sebagai oleh-

oleh. 

                                                 
13

Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 
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“... “Bawangkita” menggunakan kemasan yang menarik dan memiliki 

warna yang tidak umum untuk produk bawang goreng, sehingga 

mudah dikenali dan memiliki daya tarik tersendiri.” 

“Bawangkita” dipercaya oleh instansi kedinasan yang ada di Nganjuk 

sebagai oleh-oleh khas Nganjuk ketika ada kunjungan kerja atau kegiatan 

dinas lainnya yang melibatkan kota-kota lain. Kesempatan ini  digunakan 

“Bawangkita” untuk penetrasi merek dan citra merek kepada konsumen 

dari kota lain. 

“... berbagai kedinasan di Nganjuk selalu memakai “Bawangkita” 

sebagai oleh-oleh terbaik dari Nganjuk untuk kota-kota lainnya”14
 

3. Brand Image “Bawangkita” 

Pihak “Bawangkita” berupaya menghadirkan merek pada pelanggan 

melalui personal branding pemilik kepada publik. Pemilik selalu 

menampilkan “Bawangkita” kapanpun dan di manapun setiap ada 

kesempatan. 

“... sejak mulai berdirinya “Bawangkita” owner berusaha tampil ke 

publik dengan membawa nama “Bawangkita”. Ingat bawang goreng 

ingat Puguh Wicaksono, ingat Puguh Wicaksono ingat “Bawangkita”. 

Hal itu semata dilakukan untuk memberikan daya ungkit dari brand 

image “Bawangkita”.”15
 

 
UD. Indonesia Kita sadar akan pentingnya komunikasi pemasaran, 

karena komunikasi pemasaran dapat dikatakan sangat erat kaitannya 

dengan pengenalan brand, terutama mengenai bagaimana 

menginformasikan atau menyampaikan pesan mengenai brand tersebut 

kepada konsumen.  

“... ada banyak konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap 

“Bawangkita”, dimana untuk bawang goreng harus menggunakan 

brand “Bawangkita”, namun masih jauh dari target untuk mencapai 

pelanggan yang lebih besar lagi.”16
 

 
“... nama baik/citra baik yang diperoleh perusahaan dengan cara 

menjadikan media sosial untuk membangun dan memperbaiki citra 

perusahaan, jangan lupa selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan 

                                                 
14

Wawancara Pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 18 Juni 2019 
15

Wawancara pak Puguh (pemilik UD. Indonesia Kita), pada 17 Juni 2019 
16

Wawancara Pak Puguh, Op.cit 
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quality control baik terutama dari sisi produk, harus benar-benar dijaga 

kualitasnya.”17
 

 
Merek “Bawangkita” dikenal di Nganjuk karena “Bawangkita” 

merupakan pelopor bawang goreng nabati dengan kemasan premium yang 

bisa masuk ke pasar nasional 

“... “Bawangkita” yang saya tau itu adalah pelopor bawang goreng 

nabati kemasan premium dan itu menjadi inspirasi UKM lain untuk 

menjalankan bisnis yang menghasilkan produk dengan kualitas baik 

dan bisa menjangkau pasar nasional.”18
 

B. Riwayat Strategi Marketing 

Komunikasi merek masuk ke dalam kegiatan komunikasi pemasaran, 

kegiatan tersebut sangat penting bagi suatu perusahaan dalam 

memperkenalkan dan memasarkan mereknya. Selama kegiatan komunikasi 

pemasaran bagaimana sebuah perusahaan memulai membentuk citra dari 

brand yang mereka usung dalam kegiatan komunikasi pemasaran sangatlah 

penting, tentu saja hal ini dilakukan untuk menguatkan brand yang dimiliki. 

Branding yang dilakukan “Bawangkita” masuk ke dalam tipe branding 

produk, karena dalam pembahasan ini membahas tentang apa strategi brand 

communication yang dilakukan oleh “Bawangkita” untuk membangun brand 

image. Kegiatan branding dilakukan melalui komunikasi merek yang baik 

yang strateginya ditentukan dan disusun oleh perusahaan. Selama 

pelaksanaan komunikasi merek diperlukan sebuah strategi yang baik dan 

tepat pada sasaran. Strategi komunikasi merek yang dilaksanakan oleh 

“Bawangkita” ialah melalui iklan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relations), penjualan personal 

(personal selling), pemasaran langsung (direct marketing), dan pemasaran 

interaktif (online marketing).
19

 

Strategi-strategi yang dilaksanakan akan dikonfirmasi dengan teori 

Integrated Marketing Communicated ( Komunikasi Pemasaran Terpadu ). 

                                                 
17

Ibid 
18

Wawancara konsumen “Bawangkita”, pada 19 Juni 2019 
19Morissan, “Periklanan, Komunikasi Pemasaran Terpadu”,(Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, 2010), hlm. 7 
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Menurut Don Schultz yang dikutip Shimp,
20

 penggunaan IMC mengharuskan 

terjadinya perubahan yang mendasar dalam cara-cara komunikasi pemasaran 

tradisional yang pelaksanaannya selama ini dilakukan secara terpisah seperti 

periklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat yang seharusnya bisa 

disatukan agar dapat menjalankan fungsi komunikasinya dengan efektif dan 

dapat memberikan citra yang konsisten kepada pasar. 

1. Strategi brand communication melalui brand visualization 

Logo merupakan bentuk perwujudan dari sebuah merek, logo dapat 

menggambarkan bagaimana isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh 

merek tersebut. Merek “Bawangkita” melalui logonya ingin 

menggambarkan citra pribadi pemilik dan citra merek yang baik. Citra 

pribadi yang ingin disampikan melalui logo bahwa pemilik merek 

“Bawangkita” merupakan orang yang taat dalam beragama dan berusaha 

menegakkan tiang agama melalui sholat lima waktu yang tergambarkan 

pada gambar siluet khas bawang merah dan bentuk kubah masjid 

berjumlah lima. Citra pribadi yang disampaikan melalui gambar siluet 

menyerupai kubah masjid belum ditangkap dengan sempurna oleh 

konsumen, konsumen sering menganggap bahwa logo tersebut merupakan 

representasi dari bawang merah bukan kubah masjid. Melalui logo tersebut 

konsumen mengetahui dalam sekali tatap bahwa produk yang ditawarkan 

adalah bawang goreng terbantu dengan tulisan “Bawangkita” yang 

membaur dengan logo. 

Pemilihan warna hijau yang merupakan perwujudan sesuatu yang 

bersifat alami dan mudah ditangkap oleh mata. Pesan melalui warna yang 

ingin disampaikan oleh “Bawangkita” bahwa bawang goreng yang 

diproduksi menggunakan bahan yang berasal dari alam bahkan 

penggunaan bahan bakar juga dari alam. Pesan yang ditangkap konsumen 

melalui warna logo dan kemasan adalah merek “Bawangkita” memiliki 

wadah yang premium untuk bawang goreng nabati dan berbeda dengan 

                                                 
20

Terence A Shimp, "Periklanan Promosi : Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Jilid I", (Jakarta, Erlangga: 2003), hlm. 24 
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merek milik kompetitor, jadi citra yang dihasilkan adalah “Bawangkita” 

merupakan merek bawang goreng nabati yang menarik, sedap dipandang 

mata, dan sehat. Warna dominan hijau yang digunakan dalam kemasan 

mewakili varian bawang goreng original dan warna dominan merah 

mewakili varian rasa pedas manis. Pemilihan warna yang berbeda dari 

merek bawang goreng lain memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. 

Dibuktikan dengan keterangan konsumen saat wawancara yang 

menyebutkan bahwa mengetahui bawangkita berkat kemasan yang 

berbeda dengan yang lain. 

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan peneliti 

bahwa strategi brand communication yang dilakukan oleh UD. Indonesia 

Kita dalam membangun brand image “Bawangkita” salah satunya ialah 

melalui logo. Hasil dari pelaksanaan komunikasi pemasaran yang baik 

akan menghasilkan persepsi positif terhadap pesan merek yang 

disampaikan oleh UD. Indonesia Kita. Brand image yang dibangun 

melalui logo merupakan bauran komunikasi yang baru akibat dari ketatnya 

persaingan antar merek dalam dunia bisnis makanan. Kemasan produk 

dapat menjadi hal penting dalam strategi komunikasi pemasaran. Kemasan 

yang menarik dapat mempengaruhi keputusan pembelian seorang 

konsumen. Logo merek merupakan bagian dari kemasan suatu produk, 

dengan kemasan yang menarik dan logo yang mudah diingat konsumen 

akan mudah kembali lagi menggunakan produk-produk yang dipasarkan. 

Menurut Wirya dalam Ni Luh Desi, daya tarik pada kemasan dibedakan 

menjadi dua,
21

 yaitu: 

a. Daya tarik visual 

Bagaimana konsumen melihat unsur-unsur grafis dalam kemasan 

suatu produk  meliputi penampilan kemasan dan label. Daya tarik 

visual merupakan elemen-elemen dalam desain kemasan terdiri 

                                                 
21

Ni Luh Desi, Elemen Visual Kemasan sebagai Strategi Komunikasi Produk, (Jurnal Dosen 

Desain Komunikasi Visual, Fakultas seni rupa dan desain, ISI Denpasar, Vol. 6 no. 1, edisi April 

2013), hlm. 46 
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dari logo sebagai identitas merek, bentuk kemasan, huruf, warna, 

ilustrasi dan tata letak atau layout.  

b. Daya tarik praktis 

Bagaimana konsumen menialai keefisiensian dalam suatu kemasan 

seperti kemasan yang mudah dibawa, ditaruh, dipajang, mudah 

dalam membuka kemasan, dan lain sebagainya. 

Menurut Rustan dalam Ni Luh Desi anatomi logo terdiri atas elemen 

gambar dan tulisan yang dikenal dengan istilah picture mark dan letter 

mark. Picture mark didominasi oleh gambar sedangkan letter mark 

didominasi oleh tulisan. Logo bisa terdiri dari gambar-gambar yang dibuat 

sederhana, kalimat sederhana, tanda baca, singkatan dan istilah-istilah lain 

yang menggambarkan produk serta mengandung pesan yang ingin 

disampaikan oleh pemilik merek.
22

 

2. Strategi brand communication melalui direct marketing 

Direct marketing communication dilakukan melalui media atau secara 

langsung kepada konsumen atau target pasar. Membangun citra merek 

melalui direct marketing yang dilakukan pihak “Bawangkita” dilakukan 

pada awal kemunculan “Bawangkita” dengan melakukan publikasi pada 

radio lokal dan koran lokal. Koran lokal meliput bagaimana awal mula 

berdirinya “Bawangkita” yang kemudian dimanfaatkan “Bawangkita” 

untuk membangun brand image. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk 

membangun citra merek “Bawangkita” bahwa “Bawangkita” merupakan 

produk bawang goreng nabati terbaik yang diproduksi oleh UKM. Pesan 

yang ingin disampaikan adalah merek yang dimiliki oleh UKM bisa 

dikenal banyak orang dengan inovasi dan strategi komunikasi yang tepat.  

Media komunikasi yang begitu canggih saat ini memudahkan 

“Bawangkita” untuk melakukan pemasaran langsung kepada konsumen 

baik melalui online shop, agen, dan reseller. Agen dan reseller memiliki 

kewenangan untuk mempromosikan “Bawangkita” melalui media sosial. 

                                                 
22

Ibid, hlm. 47 
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Gambar 4-1 Liputan “Bawangkita” di koran 

 
Sumber: Dokumen Puguh Wicaksono 

 

Metode berikutnya yang digunakan adalah UD. Indonesia Kita  

melakukan brand communication melalui online shop sebagai media 

penyalur untuk memperjual belikan produknya kepada konsumennya 

secara daring. Pemesanan produk “Bawangkita” bisa dilakukan melalui 

whatsapp, facebook, instagram, dan beberapa platform perdagangan 

elektronik seperti shopee, bukalapak, dan lain-lain. Media daring yang 

digunakan pada saat ini dinilai cukup efektif dalam penyampaian pesan 

merek dengan cepat kepada masyarakat. Penggunaan metode tersebut 

memberikan citra bahwa “Bawangkita” adalah produk yang mudah 

didapatkan di manapun dan kapanpun tanpa perlu keluar rumah asalkan 

ada internet. Alasannya UD. Indonesia Kita menggunakan media online 

karena faktor kemudahan dalam pemakaian dan tidak diperlukan banyak 

biaya. 

Direct marketing communication yang dilakukan secara langsung 

yaitu pihak “Bawangkita” memunculkan mereknya di berbagai swalayan 

dan beberapa toko oleh-oleh yang ada di Jawa Timur dan luar Jawa Timur. 

Persebaran merek yang luas membuat “Bawangkita” lebih mudah dikenali 

dan diperoleh kapanpun dan dimanapun. Merek “Bawangkita” membawa 

diri untuk lebih dekat kepada pelanggan di seluruh Indonesia yang 

menginginkan bawang goreng nabati terbaik sesuai dengan yang 
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diungkapkan oleh Direct Marketing Association (DMA) yang dikutip oleh 

Agus Hermawan,
23

 pemasaran langsung adalah suatu sistem yang 

memungkinkan adanya interaksi atau respon antara penjual dan pembeli 

melalui media apapun dan dilakukan di manapun. Ada empat konsep dasar 

pemasaran langsung : 

a. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Pemasaran langsung 

melibatkan penawaran penjual dan meminta konsumen untuk 

merespon atas apa yang ditawarkan oleh penjual sehingga dapat 

menghasilkan hasil yang lebih efektif. 

b. Seperangkat pengukuran pemasaran langsung sebagai bagian dari 

periklanan umum dan pengukuran memungkinkan pemasar yang 

menggunakan pemasaran langsung untuk menguji berbagai daftar, 

tawaran, media, dan aspek nyata promosi dalam mengalokasikan 

sumber daya untuk mengombinasikan setiap elemen secara efektif. 

c. Pemasaran langsung menggunakan berbagai media seperti kolom 

pemberitaan di koran, acara radio, dan lain sebagainya. Banyaknya 

media yang saat ini digunakan memungkinkan terjadinya interaksi 

secara cepat saat strategi pemasaran dilaksanakan 

d. Pemasaran langsung yang dilakukan melalui banyak media 

memudahkan transaksi yang mungkin dilakukan di manapun dan 

tidak terbatas di toko atau tempat bisnis berada.   

Berkat strategi ini “Bawangkita” lebih dikenal oleh masyarakat 

bahkan masyarakat di luar Nganjuk. Masyarakat di Nganjuk menganggap 

“Bawangkita” sebagai pelopor bawang goreng nabati kemasan premium 

yang penjualannya hingga luar pulau Jawa. Pihak “Bawangkita” selalu 

menjaga komunikasi dengan para reseller dan agen serta pelanggan tetap. 

Dampak dari strategi ini penjualan “Bawangkita” di tiap-tiap tempat 

menjadi lebih stabil. 

 

                                                 
23

Agus Hermawan, “Komunikasi Pemasaran”, (Jakarta, Erlangga: 2012), hlm. 185 
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Gambar 4-2. Produk “Bawangkita” di toko oleh-oleh 

 
Sumber: Status Whatsapp pemilik “Bawangkita”  

3. Strategi brand communication melalui social media 

Social media menjadi tempat untuk menyajikan dan mempromosikan 

barang atau jasa milik perusahaan secara tidak personal. Temuan yang 

ditemukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa UD Indonesia Kita 

memang belum mengoptimalkan penggunaan media konvensional untuk 

mempromosikan merek “Bawangkita”. UD. Indonesia Kita di sisi lain 

mengoptimalkan penggunaan media online berupa website, facebook, dan 

instagram untuk mempromosikan mereknya kepada masyarakat dengan 

cara mengunggah foto “Bawangkita” yang dijalankan langsung oleh 

pemilik “Bawangkita”. 

a. Website  

Website pribadi milik UD. Indonesia Kita pada awal berdirinya 

digunakan untuk mengenalkan merek pertama yang diciptakan oleh 

UD. Indonesia Kita kepada masyarakat terutama masyarakat kalangan 

menengah atas. Website www.bawanggorengnabati.com dibuat supaya 

masyarakat mengetahui dan bisa merasakan keberadaan “Bawangkita” 

merek pertama UD. Indonesia Kita. Website ini tidak hanya 

dimanfaatkan sebagai media promosi tetapi juga diptimalkan sebagai 

media untuk membangun brand image “Bawangkita” yang tergambar 
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dari isi website tersebut. Isi website yang rapi dan menampilkan 

banyak informasi menunjukkan bahwa “Bawangkita” memiliki sistem 

kerja yang profesional. Sistem kerja yang profesional juga 

tergambarkan melalui informasi reseller, pihak “Bawangkita” 

menjamin produk yang dijual reseller pasti laku dan sebelum menjadi 

reseller pihak “Bawangkita” memberikan pelatihan khusus bagi calon 

reseller “Bawangkita”. Memperkenalkan merek menggunakan website 

dinilai efektif untuk membangun citra merek “Bawangkita” karena 

pengunjung website “Bawangkita” mencapai  ribuan orang. 

Keterbukaan informasi yang dianut oleh “Bawangkita” memudahkan 

pengunjung website untuk memperoleh informasi yang diinginkan 

terkait “Bawangkita” 

Gambar 4-3 Tampilan Website “Bawangkita” 

 
Sumber: Website “Bawangkita”.co.id 
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Gambar 4-4 Tampilan Website “Bawangkita” 

 
Sumber: Website Bawangkita.co.id 

 
b. Instagram 

Media sosial instagram adalah media untuk mengunggah foto 

bagi setiap orang yang memiliki akun instagram secara bebas. Setiap 

orang dengan leluasa bisa melihat apa yang di unggah oleh 

“Bawangkita”. Akun “Bawangkita” ini menampilkan harga produk, 

gambar produk, keterangan agen di seluruh Indonesia, lokasi offline 

store, quotes menarik, dan mini games. Promosi “Bawangkita” 

melalui instagram dinilai efektif karena instagram ialah media sosial 

yang sangat populer di masa kini yang dikenal semua kalangan 

masyarakat, maka dari itu mudah bagi “Bawangkita” dengan pengikut 

sebanyak 15.000 orang untuk mengenalkan dan membangun citranya 

melalui berbagai unggahan foto di instagram. Instagram milik 

“Bawangkita” tidak digunakan untuk transaksi penjualan melainkan 

digunakan sebagai media penyebar informasi yang masif. Informasi 

yang berada pada bio instagram meliputi link website “Bawangkita”. 
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Penyebaran informasi melalui instagram dilakukan untuk membentuk 

brand awareness kepada masyarakat pengguna instagram. 

Gambar 4-5 Informasi lokasi “Bawangkita” di Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Status instagram bawangkia 

Gambar 4-6 Informasi lokasi “Bawangkita” di Nganjuk 

Sumber: Status instagram “Bawangkita” 
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Gambar 4-7. Informasi lokasi 

 

Sumber: Status instagram “Bawangkita” 

Gambar 4-8 Informasi lokasi agen 

 

Sumber: Status instagram “Bawangkita” 

c. Facebook 

Facebook media sosial efektif yang digunakan oleh UD. 

Indonesia Kita untuk mempromosikan “Bawangkita”, akun 

m.facebook.com/bawangkita ini digunakan untuk mengunggah foto 

bawang goreng nabati dengan tujuan promosi “Bawangkita” dan 

digunakan untuk mempromosikan produk-produk dari UD. Indonesia 
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Kita yang lainnya. Pengoptimalan penggunaan facebook dan 

instagram diharapan mampu untuk membangun citra merek yang baik 

bagi “Bawangkita”. Penelitian yang dilakukan perusahaan media We 

Are Social dalam Kompas.com pengguna facebook di Indonesia 

mencapai 150 juta pengguna per tahun 2019, facebook menjadi 

aplikasi media sosial yang difavoritkan masyarakat Indonesia dengan 

penetrasi 81 persen.
24

 Pemanfaatan kepopuleran facebook dilakukan 

“Bawangkita” dalam bentuk iklan untuk mengenalkan “Bawangkita”. 

Isi facebook “Bawangkita” yang bersifat positif dan membangun 

memberikan citra bahwa “Bawangkita” adalah produk yang mampu 

berinovasi mengikuti perkembangan zaman tidak seperti merek 

bawang goreng tradisional lain. Citra yang dihasilkan tersebut menjadi 

pembeda dengan produk bawang goreng kompetitor. Pihak 

“Bawangkita” menggunakan media facebook sebagai platform untuk 

beriklan, menggunakan facebook untuk beriklan termasuk ke dalam 

advertensi elektonika. 

Strategi brand communication melalui media pemasaran interaktif 

dinilai efektif mengingat jumlah pengguna media sosial di Indonesia 

semakin bertambah sehingga penerapan IMC dengan optimalisasi 

pemasaran melalui internet berjalan dengan baik sejalan dengan semakin 

banyaknya kebutuhan yang bisa dilayani melalui media sosial. Pemasaran 

intraktif sendiri adalah pemasaran produk atau jasa yang terjadi melalui 

media sosial atau internet. Perbedaan mendasar yang membedakan 

pemasaran konvensional dengan pemasaran interaktif adalah pemasaran 

interaktif memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung yang sesuai 

alur komunikasi antara penjual dan pembeli melalui suatu media tanpa 

perlu bertatap muka dan bisa terjadi di mana saja. Pemasar tidak perlu lagi 

mengeluarkan banyak uang untuk materi cetak dan disebar diberbagai 

                                                 
24

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2019/02/05/11080097/fa

cebook-jadi-medsos-paling-digemari-di indonesia, diakses pada Senin, 30 September 2019, pukul 

09.00 WIB 
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tempat, cukup dengan photoshop atau aplikasi lainnya dan unggah di 

internet maka informasi yang ingin disampaikan akan dengan mudah 

diterima oleh masyarakat. Pemasaran melalui internet meliputi 

pemanfaatan media sosial seperti facebook, instagram, website dan online 

shop. Zaki dan Smitdev dalam Agus Hermawan berpendapat basis utama 

pemasar dalam pemasaran internet adalah dengan menggunakan dan 

memanfaatkan website dan media sosial, dengan tetap berorientasi pada 

prinsip pemasaran konvensional yang harus menerapkan tiga hal yaitu, 

tujuan pemasaran, pasar sasaran, dan produk atau jasa yang ditawarkan. 
25

  

4. Strategi brand communication melalui sales promotion 

Kegiatan promosi perlu dilakukan untuk mendongkrak brand image 

dan penjualan. Pihak “Bawangkita” memanfaatkan peluang yang ada 

untuk mengajak reseller yang ingin memulai bisnis bersama 

“Bawangkita”. Reseller yang ingin memulai bisnis bersama “Bawangkita” 

mendapatkan promo berupa paket hemat sejumlah produk “Bawangkita”. 

Paket hemat tersebut memiliki potongan harga dan keuntungan yang 

menggiurkan bagi reseller. Reseller yang akan bergabung tidak hanya 

mendapatkan potongan harga tetapi juga mendapatkan pelatihan bisnis 

sebelum terjun menjadi reseller.  

Gambar 4-9. Daftar paket harga 

 
                                                 

25
Agus Hermawan, “Komunikasi Pemasaran”, (Jakarta, Erlangga: 2012), hlm. 208 
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Sumber: bawangkita.co.id   

Promo juga tidak hanya diberikan kepada calon reseller tetapi juga 

diberikan kepada konsumen “Bawangkita” yang berada di Nganjuk. Pihak 

“Bawangkita” mematok harga lebih murah. Promo tersebut tidak hanya 

menguntungkan bagi pihak konsumen tetapi juga menguntungkan bagi 

Nganjuk. Nganjuk terkenal dengan banyaknya petani bawang merah, jika 

ada merek bawang goreng nabati yang terkenal baik dan bahan baku 

utamanya berasal dari petani bawang merah Nganjuk maka popularitas 

kabupaten Nganjuk akan semakin terangkat. 

Gambar 4-10. Produk “Bawangkita” di swalayan Nganjuk 

 
Sumber: Dokumen peneliti 

 

Mempromosikan “Bawangkita” tidak hanya melalui potongan harga 

dan harga spesial. Pihak “Bawangkita” mengadakan giveaway berupa 

pulsa sejumlah Rp 100.000 untuk orang-orang yang beruntung. Giveaway 

diadakan melalui akun instagram resmi “Bawangkita”. Menarik perhatian 
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masyarakat melalui giveaway sering dilakukan oleh pemilik usaha 

manapun, bisa berhadiahkan produk yang dijual, voucher, dan lain 

sebagainya tergantung kapasitas pemilik usaha. Memberikan sebuah 

tantangan berhadiah merupakan cara untuk mempererat ikatan komunakasi 

antara penjual dan pembeli selain itu adanya giveaway juga membuat 

konsumen lebih tertarik kepada merek yang dimiliki pemasar, setelah 

konsumen berkunjung ke akun instagram pemasar, maka konsumen secara 

tidak sadar akan mengenal lebih jauh merek yang dimiliki melalui 

postingan-postingan yang ada di instagram. Unggahan-unggahan yang 

sebelumnya sudah ditata dengan baik dan apik akan memberikan pesan 

citra merek yang baik kepada konsumen.  

Gambar 4-11. Giveaway “Bawangkita” di instagram 

 
Sumber: Status instagram “Bawangkita” 

 

 
Sumber: Status instagram “Bawangkita” 

Bentuk promosi tidak hanya dilakukan untuk mempromosikan suatu 

merek tetapi juga mempromosikan diri. Mempromosikan diri dalam hal ini 
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adalah mempromosikan merek pribadi. Merek pribadi yang ditampilkan 

secara tidak langsung akan mempengaruhi citra merek yang dimiliki. 

Menentukan keahlian dan keunikan secara jelas akan memudahkan diri 

menentukan langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan. Pemilik 

“Bawangkita” menerapkan ini dalam lingkup bisnis karena pemilik 

“Bawangkita” lebih tertarik terjun ke dalam dunia bisnis, ini dibuktikan 

dengan selain menggeluti bisnis di dunia makanan ringan pemilik 

“Bawangkita” juga menggeluti bisnis yang bekerjasama dengan kawannya 

yang lain dalam bisnis developer properti. Pengalaman yang dimiliki ini 

diperkuat juga dengan terbentuknya grup entrepreneur Nganjuk yang 

diberi nama YUK yang memiliki arti Young Entrepreneur Nganjuk yang 

didirikan oleh pemilik “Bawangkita” pada tahun 2015. 

Berdasarkan temuan di atas sudah jelas bahwa keunikan dan kelebihan 

yang dimiliki oleh pemilik “Bawangkita” adalah dalam dunia bisnis. 

Kemampuan bersosialisasi yang baik nampak ketika pemilik 

“Bawangkita” mengikuti segala kegiatan yang diadakan di lingkungan 

sekitar. Membangun koneksi dengan lingkungan sekitar merupakan 

langkah awal sebelum membangun koneksi melalui sosial media. Pemilik 

“Bawangkita” menggunakan sosial media seperti whatsaap untuk 

mengekspresikan kemampuannya dalam berbisnis. Pemilik “Bawangkita” 

seringkali mengunggah status mengenai proyek yang sedang dikerjakan 

dan bagaimana progres serta hasilnya. Pemilik “Bawangkita” juga 

seringkali mengunggah status mengenai tips-tips finansial dan bisnis serta 

menyebarkan agenda dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemilik 

“Bawangkita” seperti pada bulan agustus pemilik “Bawangkita” 

mengunggah status mengikuti perlombaan dalam rangka memperingati 

HUT RI, syukuran, seminar entrepreneur, pameran yang diikuti 

“Bawangkita”, dan lain-lain. Kegiatan mempromosikan “Bawangkita” 

juga tak luput dalam setiap unggahan status seperti video promosi 

menggunakan anak-anak sebagai aktrisnya, foto produk “Bawangkita” 

bersama orang terkenal dan lain-lain. 
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Gambar 4-12. Status whatsapp pemilik “Bawangkita” 

 
Sumber: Status whatsapp pemilik “Bawangkita” 

Gambar 4-13. Pemilik “Bawangkita” bersama Puan Maharani 

 
Sumber: Status whatsapp pemilik “Bawangkita” 

Promosi tidak sekadar dengan memberikan diskon dan hadiah, banyak 

cara supaya citra merek bisa tertanam dan dimengeti oleh konsumen, 

seperti melalui cerita, mitos, inspirasi, dan lain-lain
26

. Pemilik 

“Bawangkita” tampak sering memanfaatkan kekuatan media sosial untuk 

menceritakan “Bawangkita”. Pihak “Bawangkita” percaya setiap unggahan  

status di media sosial juga merupakan sebuah promosi yang dijalankan 

                                                 
26

Freddy Rangkuti, Strategi Semut Melawan Gajah: untuk Membangun Brand Personal, 

Produk dan Perusahaan, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 64 
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oleh pihak “Bawangkita” karena melalui media sosial masyarakat 

mengetahui mengenai produknya baik kemasan, klaim, harga, dan tempat 

pembelian. Pemilik “Bawangkita” menggunakan bahasa yang luwes dan 

apik sehingga masyarakat tidak akan malas membaca. website 

“Bawangkita” menampilkan segala keunggulan tentang “Bawangkita” 

dengan mantap dan tidak bertele-tele. Pihak “Bawangkita” juga 

menginspirasi semua orang untuk berbisnis melalui buku yang berjudul 

Metamorfosis Anak Bawang, dari judulnya saja sudah terlihat sekali 

menggambarkan perjuangan berdirinya “Bawangkita” serta di dalamnya 

terdapat banyak tips untuk memulai bisnis.   

Gambar 4-14. Sampul buku 

 
Sumber: Benwicak.com 

 

Buku ini menggambarkan secara baik citra pribadi yang ingin dibangun 

oleh pemilik “Bawangkita”. Pihak “Bawangkita” tidak hanya 

menginspirasi tetapi juga menghadirkan artikel tentang tips dan manfaat 

bawang merah salah satunya penggunaan bawang merah untuk membasmi 

kutu rambut. 
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Gambar 4-15. Tips dan manfaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: bawanggorengnabati.com  

 

Strategi di atas merupakan bentuk persuasi langsung melalui berbagai 

media yang fungsinya merangsang pembeli untuk membeli produk secara 

segera atau meningkatkan jumlah pembelian dalam satu tranksaksi yang 

disebut dengan promosi penjualan. Secara umum tujuan-tujuan dari 

promosi penjualan yaitu meningkatkan permintaan, meningkatkan kinerja 

bisnis, dan mengoordinasikan kegiatan penjualan personal dan iklan. 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, promosi penjualan yang dilakukan 

penjual dapat dikelompokkan menjadi empat,
27

 yaitu:  

a. Promosi kepada pelanggan (costumer promotion) dilakukan untuk 

merangsang pelanggan membeli lebih banyak. 

b. Promosi dagang (trade promotion) dilakukan untuk mendorong 

atau merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan 

importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. 

c. Promosi kepada tenaga penjualan (sales force promotion) 

dilakukan untuk motivasi kepada tenaga penjualan atau sales. 

d. Promosi bisnis (business promotion) dilakukan untuk 

memperoleh pelanggan baru, mempertahankan komunikasi, 
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Agus Hermawan, “Komunikasi Pemasaran”, (Jakarta, Erlangga: 2012), hlm 128 
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memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak produk, dan 

mendidik pelanggan. 

Promosi penjualan bisnis ke konsumen (B2C) diarahkan pada 

pengguna tertentu yang menggunakan produk tersebut yang dibeli melalui 

swalayan di wilayah tertentu seperti kesepakatan harga yang meliputi 

diskon harga, kesepakatan harga kemasan, pengembalian dana dan 

kupon.
28

  Pihak “Bawangkita” telah mengimplementasi bentuk promosi ini 

melalui harga khusus yang diberikan pada produk “Bawangkita” yang 

dibeli di Nganjuk. Kesepakatan harga kemasan atau price pack deal juga 

diterapkan pada saat reseller membeli sebuah paket bawang goreng nabati, 

tetapi peneliti belum mengetahui bentuk lain seperti bonus dalam kemasan 

kecil yang ditempelkan pada produk utama dan bentuk lain seperti value 

pack dengan embel-embel “20% isi lebih banyak” dengan harga tetap. 

Kesepakatan harga melalui pengembalian dana dan rabat tercantum di 

berbagai media komunikasi yang di gunakan oleh “Bawangkita” yaitu 

berupa garansi 200% uang kembali jika kualitas produk tidak baik ketika 

pertama kali dibuka.  

5. Strategi brand communication melalui event marketing 

Temuan penelitian tentang strategi brand communication melalui 

event marketing yang tahap pelaksanaannya masuk ke dalam promosi 

penjualan melalui penjualan personal. Menurut Brown dalam Agus 

Hermawan, mengelola pameran memerlukan beberapa keahlian yang 

berbeda,
29

 yaitu: 

a. Mengenal seni pameran, salah satunya adalah desain pameran. 

Desain pameran sangat menentukan pendapat khalayak. Pameran 

biasa dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk yang 

langsung ditawarkan kepada konsumen. Pameran juga 

dimanfaatkan untuk mempromosikan merek kepada masyarakat 

yang hadir di pameran tersebut. . 

                                                 
28

Ibid, hlm. 132 
29

Ibid, hlm. 108 
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b. Pengorganisasian yang baik seperti pengelolaan logistik, 

keberhasilan pameran yang diselenggarakan banyak ditentukan 

melalui pengorganisasian yang baik di balik layar. 

Pihak “Bawangkita” beberapa kali mengikuti event seperti pameran 

yang diadakan baik dalam negeri dan luar negeri. Pameran dalam negeri 

yang sering diikuti adalah pameran yang diadakan oleh pemerintah 

setempat baik pemerintah dalam Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. 

Pemilik “Bawangkita” baru-baru ini mengikuti pameran yang berlokasi di 

alun-alun Nganjuk dalam rangka HUT Nganjuk yang dilaksanakan di 

GOR Bung Karno yang bertajuk “PASAR RAKYAT & GELAR 

PRODUK UMKM”. 

Gambar 4-16. Pameran di GOR Bung Karno 

 
Sumber: Dokumen pribadi 
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Gambar 4-17. Pameran di alun-alun Nganjuk bersama istri Bupati 

Nganjuk 

 
Sumber: Status whatsapp pemilik “Bawangkita” 

pemilik “Bawangkita” juga mengikuti pameran beserta rekan-rekan 

bisnisnya yang tergabung dalam komunitas YUK yang sudah dijelaskan di 

atas. Pameran ini menjadi sarana pelaksanaan strategi brand 

communication yang sangat baik. Pengunjung dari berbagai kalangan 

dapat mengetahui “Bawangkita” dan produk lainnya, dalam hal ini 

UMKM bersinergi untuk mewujudkan masa depan UMKM yang lebih 

baik melalui pameran. mengikuti pameran berdampak baik pada brand 

image “Bawangkita”, masyarakat menganggap “Bawangkita” merupakan 

produk unggulan yang mengangkat potensi lokal dalam produknya. 

Penerapan strategi ini berhasil karena sesuai dengan teori IMC yang dalam 

pelaksanaannya mendukung terjadinya pendekatan terhadap merek baik 

secara individu maupun publik. 

6. Strategi brand communication melalui sponsorship 

Strategi brand communication melalui sponsorship termasuk ke dalam 

bauran promosi penjualan melalui acara dan pengalaman. Banyak 

perusahaan besar melakukan strategi ini untuk membangun citra merek 

produknya dengan mensponsori acara yang berhubungan atau memiliki 

keterkaitan dengan kepribadian produk, seperti “Bawangkita” mensponsori 

sebuah acara seminar eunterpreuner yang ada di Nganjuk. Mensponsori 
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suatu acara adalah kesempatan pemberi sponsor untuk mendongkrak 

penjualan melalui acara sebagai media promosi penjualannya.  

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan dan pemasar banyak 

menerapkan strategi ini,
30

 yaitu: 

a. Acara cenderung menarik audiens dengan karateristik yang sama 

dengan karateristik pasar sasaran pemasar, seperti acara yang 

disponsori oleh “Bawangkita” berarti kebanyakan audiens yang 

mengikuti acara tersebut memiliki ketertarikan dengan dunia 

entrepreneur. Audiens yang mengikuti seminar entrepreneur 

memiliki kecenderungan masyarakat dengan status ekonomi 

menengah atas, artinya pengikut seminar entrepreneur diikuti 

oleh calon pebisnis dan pebisnis yang ingin memperdalam 

ilmunya. 

b. Mensponsori acara memungkinkan perusahaan untuk membangun 

dukungan dalam perdagangan dan mendapatkan penghargaan 

bagi nama perusahaa, misal dalam taraf acara yang tidak terlalu 

besar pengelola acara akan mencantumkan nama atau logo pihak 

pemberi dana. 

c. Mensponsori acara lebih ringkas dalam hal manajemen 

dibandingkan harus memproduksi serangkaian iklan berseri. 

Kerjasama melalui sponsor dilakukan “Bawangkita” pada Nganjuk 

entrepreneur day, “Bawangkita” bekerja sama dengan pihak lain untuk 

membuat acara ini terwujud. Pihak “Bawangkita” mendanai acara yang 

diadakan oleh komunitas entrepreneur di Nganjuk ini sebesar kurang lebih 

Rp 1.000.000. Pihak “Bawangkita” belum ada rencana untuk melakukan 

sponsorship dengan pihak manapun karena dana yang dimiliki 

“Bawangkita” lebih diutamakan untuk pembesaran brand. Penggunaan 

strategi ini berhasil dan sesuai dengan teori IMC karena sponsorship 

merupakan pengembangan publisitas yang mengacu pada pengadaan 

kegiatan organisasional yang mendukung promosi dengan mendukung 

                                                 
30

Ibid, hlm. 137 



62 

 

 

 

acara yang berorientasi pada pencapaian pasar sasaran yang terbatas 

namun efektif. 

Pihak “Bawangkita” mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000.000 per bulan 

berkat promosi yang gencar dilakukan oleh “Bawangkita” melalui berbagai media 

dan mengoptimalkan IMC (Integrated Marketing Comunicated). 
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