
 
 

AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN COFFEE SHOP 

NGOPI SERIUS DI SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN 

JUMLAH KONSUMEN 

 (Studi Deskriptif Aktivitas Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Ngopi Serius di 

Surakarta dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen) 

 

JURNAL 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Bagus Putra Pratama 

D1213019 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

2016 

 



 

1 
 

 AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMASARAN COFFEE SHOP 

NGOPI SERIUS DI SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN  

JUMLAH KONSUMEN 

(Studi Deskriptif Aktivitas Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Ngopi Serius di 

Surakarta dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen) 

 

Bagus Putra Pratama 

Adolfo Eko Setyanto 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret  

 

Abstract 

 

This study was conducted for about 4 months from September to 

December 2015. This research background by reseacrches see a problem in any 

marketing communication activity were carrying out, if only using social media to 

promote and introuduce their products. 

A descriptive qualitative study starting with observing the marketing 

communication activities occurring and existing in Ngopi Serius coffee shop, in 

which the marketing communication activities in marketing communication mix 

segment conducted were intended to increase the number of loyal consumer; and 

finally with interviews with key informan and informan to obtain more valid data, 

there was also a theory from Uyang Sulaksana about marketing communication 

mix including Advertisement, Publicity, Public Relation, Direct Marketing, and 

Sale Promotion.  

The result of research showed that the marketing communication activity 

conducted with the active social media as the marketing communication mix 

means to save money and time. These activities were usually conducted by other 

coffee shop and other ways not conducted by other coffee shop in Solo city to 

attract to the potential consumer both inside and outside Solo city in order to be 

active consumer in Ngopi Serius.  

Keywords: marketing communication, marketing communication activity, 

marketing mix, marketing communication mix, Uyang Sulaksana  
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Pendahuluan 

Persaingan di industri periklanan kini semakin ketat, strategi untuk 

memasarkan dan menarik perhatian lebih konsumen kini dipacu untuk menjadi 

lebih kreatif. Menarik hati dan perhatian para konsumen pun tidak begitu mudah, 

diawali dengan mengenali terlebih dahulu apa kebutuhan dan keinginan para 

konsumen, demi tercapainya keputusan yang memuaskan baik bagi masyarakat 

maupun bagi perusahaan yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Proses 

kreatifitas dalam memasarkan produk atau jasa kini tidak hanya dengan 

menggunakan spanduk, brosur dan sebagainya, tetapi kini teknologi sudah maju, 

dimana para perusahaan juga mengambil strategi melalui media elektronik untuk 

menunjang proses pemasaran mereka agar dapat menarik perhatian para 

konsumen. 

Pemanfaatan media iklan harus digunakan seefisiensi mungkin dari hal 

biaya, waktu dan sebagainya.Pemasaran melalui media iklan jangan sampai 

memakan biaya yang besar dengan arti terbuang percuma dan jangan memakan 

waktu yang lama, semua harus direncanakan agar sesuai dengan target yang 

diinginkan. Dalam mengenali produk atau jasa yang ditawarkan, para perusahaan 

pun sebaiknya melakukan strategi terencana, dimana semua dilakukan dengan 

bertahap, mulai dari mencari tau apa kebutuhan yang mendesak yang diinginkan 

oleh masyarakat, hingga nantinya mereka akan menjadi konsumen yang 

menggunakan produk atau jasa yang telah ditawarkan. 

Kopi merupakan salah satu dari sekian komoditi perkebunan di Indoneisa 

yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan 

lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa Negara. Di lain berperan 

sebagai devisa Negara, kopi merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang 

dari satu setengah jiwa petani kopi di Indonesia. 

Perubahan gaya hidup masyarakat terutama masyarakat perkotaan 

cenderung konsumtif dan menyenangi produk instant atau praktis guna memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Meningkatnya konsumsi kopi dan perubahan 

gaya hidup masyarakat menyebabkan mulai berkembangnya industry coffee shop 

di Indonesia di perkotaan maupun yang setengah perkotaan. 
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Bisnis kedai atau kafe kopi pun di Indonesia semakin banyak didapatkan, 

khususnya di kota Solo. Para coffee addict selalu mencari tempat yang asyik 

untuk sekedar meminum segelas kopi, menarik di segi tempat maupun kualitas 

rasa kopinya. Terkadang para konsumen atau coffee addict membuat atau 

membeli kopi untuk diminum digunakan sebagai penghilang rasa penat setelah 

seharian beraktivitas, mereka pun memanfaatkatn waktu ngopi untuk bertemu dan 

berbincang dengan kerapat, pasangan hingga keluarga. 

Ngopi Serius merupakan coffee shop yang sudah mendapatkan brand 

image  di kota Solo cukup besar, namun dengan harga yang bersahabat di 

kalangan bawah, menengah maupun atas. Sasangka Adi atau yang sering 

dipanggil mas Adi sebagai Owner tunggal Ngopi Serius ini pun membangun 

usahanya pada 1 Juni 2014, yang berniat setelah setahun lebih membuka 

usahanya, tahun 2016 akan membuka 1 kedai store lagi atau tempat dimana akan 

menjadi pusatnya Ngopi Serius. Mas Adi yang mempunyai visi untuk 

memperkenalkan tentang kopi di Indonesia khususnya di kota Solo, mulai dari 

menanam hingga dapat diminum oleh para konsumen, sehingga para konsumen 

tidak hanya tau rasa dan jenis-jenisnya saja secara instant ini ingin membuka 

kedai baru pada tahun 2016 yang lebih besar, dimana disana akan terdapat tempat 

untuk menanam, mengolah hingga menjadi biji kopi yang dapat dilihat langsung 

oleh para konsumen.  

Dengan bisnis Ngopi Serius ini, Mas Adi  ingin masyarakat Indonesia, 

khususnya kota Solo lebih mengerti apa itu kopi, yang bukan hanya tentang cara 

meminumnya saja. Tempat ngopi yang di cari-cari oleh pendatang atau konsumen 

dari luar kota Solo yang sedang berlibur atau berkunjung ke kota Solo ini pun 

menyajikan kopi dengan kualitas terbaik, sehingga mereka yang dating kesana 

pun memahami rasa dan aroma kualitas kopi yang tinggi. 

Akun Twitter dan Instagram Ngopi Serius diatas pun selalu aktif untuk 

memasarkan produknya maupun sekedar mengupload foto keadaan di sana atau 

pengunjung-pengunjung yang datang kesana, Ngopi Serius ini pun bekerja sama 

dengan akun Twitter @AgendaSOLO dan @SoloUpdate untuk pemasaran mereka 

lewat media sosial guna menarik follower yang lebih banyak lagi. Dengan alasan 
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media sosial yang masih aktif ini, saya mengambil Ngopi Serius untuk penelitian 

ini, inilah dua contoh kedai kopi atau coffee shop di kota Solo yang saya lihat 

media sosialnya dan belum terlalu aktif serta masih kurang pengikutnya. 

Selain mulai maraknya kedai kopi atau coffee shop di kota Solo, Ngopi 

Serius juga akan mengadakan pameran kopi yang bekerja sama dengan Palur 

Plasa yang akan diadakan pada tanggal 18 Oktober di Palur Plasa pada jam 12.00 

– 15.00 WIB. Pameran kopi tersebut diadakan selain untuk mengenalkan kopi 

nusantara, digunakan juga untuk memasarkan produk mereka kepada khalayak di 

area kota Solo di luar menggunakan media social sebagai media pemasaran. 

Melihat dari kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan, Mas Adi 

sendiri selaku Owner mengatakan tentang omset atau pendapatan kotor yang di 

dapatkan terus meningkat, mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 8.000.000,00 

perbulan pada tiga bulan pertama, hingga kini mencapai Rp. 20.000.000,00 – Rp. 

35.000.000,00 perbulan di bulan selanjutnya. 

Terkait dengan hal diatas, penulis tertarik mengetahui lebih mendalam 

tentang Ngopi Serius dalam mengembangkan usahanya, terutama aktivitas 

komunikasi pemasaran dalam menarik perhatian dan minat khalayak, dimana kini 

kedai-kedai kopi atau coffee shop sudah banyak di kota Solo. 

 

Rumusan Masalah 

Bagaimanakah aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan manajemen Ngopi 

Serius di Surakarta dalam meningkatkan jumlah konsumen? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran yang 

dilakukan manajemen Ngopi Serius di Surakarta dalam meningkatkan jumlah 

konsumen. 
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Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah suatu scape yang menantang dan informasi 

internal (perusahaan) sampai dengan sistem pengambilan keputusan 

konsumen. Termasuk di dalamnya pesan dan citra produk yang 

dipresentasikan oleh perusahaan kepada konsumen potensil maupun 

stakeholders lainnya (Kotler, 2008:8). 

Berdasarkan pengertian komunikasi pemasaran yang telah dikemukakan di 

atas, penulis dapat memahami bahwa inti komunikasi pemasaran kepada 

konsumen maupun khalayaknya yang dituju dengan media tertentu, melalui 

bauran pemasaran (produk, harga, tempat, dan promosi) perusahaan yang 

digunakan dalam menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen tertarik 

untuk datang dan mencoba produk, barang atau jasa yang ditawarkan, dalam 

hal ini yang dipilih untuk dikomunikasikan adalah Coffee shop Ngopi Serius 

sebagai tempat makan dan minum yang menyediakan tempat yang nyaman 

dan bersahabat untuk berkumpul. 

 

2. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran terdiri dari empat kelompok yaitu Empat P (4P) 

pemasaran yaitu: 

a. Product (Produk yang baik) 

b. Price (Penetapan harga yang menarik) 

c. Place (Tempat) 

d. Promotion (Promosi yang menarik) 

 

3. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Aktivitas Komunikasi Pemasaran sebagai salah satu faktor penentu dalam 

keberhasilan program pemasaran suatu pemasaran. Adapun tujuan dari 

kegiatan komunikasi pemasaran adalah menginformasikan, mempengaruhi, 

membujuk dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran komunikasi pemasaran, 
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Dalam pemahamannya, Uyang Sulaksana (2007: 21) menjelaskan yang 

termasuk dalam bauran komunikasi pemasaran antara lain: 

1) Periklanan 

Pengertian iklan tersebut mempunyai arti yang hampir sama dengan 

definisi dari Uyung Sulaksana (2007: 90), dalam bukunya iklan di 

definisikan sebagai semua bentuk presentasi non personal yang 

mempromosikan gagasan, barang atau jasa yang dibiayai pihak sponsor 

tertentu. 

Adapun Internet Advertising atau biasa disingkat I-Advertising. Secara 

harfiah dapat diterjemahkan menjadi periklanan atau beriklan di Internet. 

Iklan internet memenuhi standar nonpromosi yang telah ditetapkan secara 

informal. 

Para “surfer” akan memilih mencurahkan perhatian pada situs yang 

menawarkan informasi. Mereka akan melihat untuk membeli, tetapi 

mereka tidak mau dijual secara agresif. Pemasar harus bisa menyalurkan 

informasi keunggulan merek mereka tanpa dianggap sedang berdagang 

(Shimp, 2003: 543). 

2) Humas (Public Relation) 

Menurut Rhenald Kasali (2007: 89), Marketing Public Relations adalah 

bagian dari kegiatan pemasaran, penanggung jawab tertingginya adalah 

manajer pemasaran dan objective di bidang pemasaran, untuk Corporate 

Public Relations sendiri memang murni di bidang public relations. 

Levelnya adalah korporat, CPR dekat dengan CEO karena CPR 

mempunyai tugas yang sangat sensitive, yakni menjaga kepuasan para 

stakeholders termasuk pemegang saham dan pemerintah. Lebih jauh lagi 

CPR bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemecahan krisis yang 

dapat mematikan perusahaan. 

3) Publikasi 

Publisitas mengacu pada komunikasi non pribadi mengenai suatu 

organisasi, produk, jasa atau ide, tidak langsung dibayar, di identifikasi 

berjalan dibawah sponsor (Blech and Belch, 2004 : 24). 
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Tiga bentuk publisitas yang sering digunakan dalam public relation  yang 

berorientasi pemasaran adalah product releases, executive-statement 

releases dan feature articles. (Shimp, 2003: 254) 

Publisitas seperti halnya iklan, tetapi yang dipromosikan adalah 

lembaganya bukan jasa atau barangnya.Sehingga orientasi publisitas 

ini adalah suatu prestise. Biasanya publisitas ini bias ditumpangi 

dengan pemasaran sponsorship. Publisitas inilah yang biasanya bias 

untuk membentuk image khalayak. 

Publisitas merupakan hasil dari publikasi.Setiap fungsi dan 

tugas Public Relation adalah menyelenggarakan publikasi atau 

menyebarluaskan informasi melalui kerjasama dengan pihak pers atau 

wartawan lewat berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan 

perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui publik. 

4) Promosi Penjualan 

Dalam pemasaran, apabila tujuan dalam kegiatan komunikasi 

pemasarannya tidak dapat tercapai maka dapat mengakibatkan keefektifan 

pesan yang sudah direncanakan akan mengalami hambatan yang 

menyebabkan konsumen tidak dapat menerima pesan secara keseluruhan. 

Kegiatan promosi penjualan sangat penting dalam aktivitas komunikasi 

pemasaran, kaitannya sebagai bentuk komunikasi tidak langsung terhadap 

konsumen (Morissan, 2010: 186). 

5) Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Direct Marketing atau pemasaran langsung merupakan bagian dari 

program marketing communication. Pasar tidak dapat diraih jika kita 

hanya menggunakan salah satu cara, tetapi strategi pemasaran yang efektif 

adalah memasuki pasar dengan berbagai cara dan media, melalui 

perhitungan yang tepat. Pasar saat ini sulit diduga, secara psikis memiliki 

kemungkinan berubah sangat cepat. Pasar sangat cepat belajar sehingga 

membentuk sikap defensive yang kuat.Pengetahuan (kognitif) mereka 

perlu diperkuat dan perlu diulang setiap saat. (Pawitra, 2001: 88) 
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Dalam direct marketing, komunikasi promo ditunjukkan langsung 

kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau 

dengan datang langsung ke tempat pemasar. 

Melalui direct marketing, konsumen juga dapat memperoleh 

manfaat berupa penghematan waktu dalam berbelanja dan bahkan dapat 

berbelanja secara rahasia (diam-diam).Sementara itu bagi penjual, manfaat 

yang diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat 

menjalin hubungan dalam jangka waktu yang panjang dengan 

pelanggannya dan memperoleh peluang baru yang 

menguntungkan.Dipahami bahwa direct marketing bertujuan untuk 

memperoleh respon atau transaksi yang terjadi secara langsung dalam 

waktu yang singkat. 

 

Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai 

Desember 2015 dan bertempat di Jl. Melati no 7 Purwosari, Solo. Dalam 

penelitian ini, metode penelitian yang penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan dari data-data yang 

ditemukan di lapangan mengenai tema penelitian ini. Dimana metode tersebut 

selanjutnya akan dilakukan untuk mengetahui mengenai permasalahan yang 

menjadi tema penelitian dan data-data hasil survey akan dikenai pendekatan 

kualitatif berbentuk deskriptif yang akan menjelaskan dan menjawab rumusan 

masalah dari penelitian ini, dimana untuk mengetahui aktivitas komunikasi 

pemasaran yang dilakukan oleh pihak Ngopi Serius. 

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

primer dan data sekunder. Di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi dari bahan kepustakaan berupa 

foto-foto yang telah dilakukan sebagai aktivitas komunikasi pemasaran. 

Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

data. Hal ini disebabkan karena penulis membandingkan informan dari sumber 
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yang ada, dimana informan terdiri dari owner, marketing manager dan konsumen 

coffee shop Ngopi Serius. 

 

Penyajian Data 

Tujuan utama dari komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Ngopi 

Serius adalah untuk mendapatkan konsumen loyal. Selain itu adalah untuk 

menjadikan Ngopi Serius sebagai pilihan coffee shop di kota Solo yang khas 

dengan kopi dan keadaan yang disediakan. 

 

A.Target Pasar Ngopi Serius 

 Untuk menyusun sebuah kegiatan komunikasi pemasaran dibutuhkan 

penentuan terhadap target market yang diinginkan. Begitu juga Ngopi Serius. 

Ngopi Serius menargetkan Keluarga, Pasangan, serta remaja pengguna aktif 

media sosial. Selain costumer tersebut, yang menjadi target pasar Ngopi Serius 

adalah pendatang dari luar kota yang berkunjung di sabtu minggu, atau yang 

sedang berlibur di kota Solo 

 

B. Bauran Komunikasi Pemasaran 

1. Periklanan 

Ngopi Serius lebih memilih beriklan dalam bentuk digital daripada 

visual, seperti melalui media-media social, seperti  Twitter, Facebook , 

Instagram dan Path, dimana masyarakat Indonesia sekarang mayoritas 

sudah menggunakan smartphone¸ serta menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

2. Humas (Public Relation) 

Humas yang dilakukan Ngopi Serius adalah dengan MPR 

(Marketing Public Relation) salah satunya adalah mengadakan pameran 

kopi yang mendapat banyak minat dari para khalayak, dimana masyarakat 

kota Solo maupun luar kota Solo yang biasa hanya menikmati kopi sudah 

dalam bentuk minuman, mereka dapat melihat langsung biji-biji kopi 
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Indonesia. Di saat pameran, mereka juga dapat bertanya-tanya seputar 

tentang kopi. 

Ngopi Serius termasuk cukup aktif dengan publisitas yang mereka 

buat. Terutama menggunakan media Twitter dan Instagram. Sering sekali 

Ngopi Serius update tentang kegiatan-kegiatannya setiap hari, baik 

ngeshare foto konsumen yang datang maupun tentang promo produk-

produk mereka. 

3. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Direct Marketing yang dilakukan pihak manajemen Ngopi Serius 

untuk aktivitas komunikasi pemasaran melalui menampilkan brand yang 

mereka jual, selain itu ada pun kegiatan dengan membuka stand di mall 

solo paragon yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memasarkan 

produk mereka kepada calon konsumen yang sedang jalan-jalan di mall 

solo paragon 

4. Publicity (Publisitas) 

Ngopi Serius termasuk cukup aktif dengan publisitas yang mereka 

buat. Terutama menggunakan media Twitter dan Instagram. Sering sekali 

Ngopi Serius update tentang kegiatan-kegiatannya setiap hari, baik 

ngeshare foto konsumen yang datang maupun tentang promo produk-

produk mereka. 

5. Promosi Penjualan 

Pada intinya promosi penjualan yang dilakukan oleh Ngopi Serius 

lebih memilih media sosial seperti Instagram dan Twitter. Mereka memilih 

melakukan promosi penjualan melalui media sosial seperti twitter dan 

facebook karena beberapa pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan 

utama adalah proyeksi kedepan dari media sosial ini pasti akan terus 

menerus digunakan para keluarga, terutama remaja yang selalu aktif di 

media sosial. Selain itu juga bisa meminimalisir budget promosi yang 

dilakukan Ngopi Serius 
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Analisis dan Pembahasan 

A. Bauran Komunikasi Pemasaran 

1. Periklanan 

.Mahalnya biaya beriklan serta pajak yang tinggi di Kota Solo 

merupakan salah satu masalah yang dihadapi Ngopi Serius untuk 

mengkomunikasikan produk dan mereknya. 

Dengan kendala tersebut, Ngopi Serius pun mengambil alih 

mengiklankan produknya melalui media sosial, seperti Twitter dan 

Instagram, lewat media sosial Ngopi Serius dapat menghemat dari segi 

biaya dan waktu. Banyaknya masyarkat di kota Solo yang sudah mengenal 

internet dan smartphone beserta sosial media yang di minati banyak 

masyarakat yang ada sekarang. 

Selain hal itu, followers akun Twitter dan Instagram Ngopi Serius 

semakin bertambah setiap harinya, mulai dari masyarakat kota Sola 

maupun luar kota Solo, dengan bertambahnya jumlah followers, pihak 

manajemen lebih mudah dengan sendirinya untuk mengiklankan 

produknya yang dapat dilihat masyarakat baik kota Solo maupun luar kota 

Solo. 

Ngopi Serius lebih memilih beriklan dalam bentuk digital daripada 

visual, seperti melalui media-media social, seperti  Twitter, Facebook , 

Instagram dan Path, dimana masyarakat Indonesia sekarang mayoritas 

sudah menggunakan smartphone¸ serta menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi. 

Melalui media sosial iklan tidak hanya sampai pada masyarakat kota 

Solo, melainkan masyarakat diluar kota Solo, dengan begitu dapat 

menghemat waktu maupun dana yang dikeluarkan, karena sekarang 

membayar iklan dengan banner di sepanjang jalan cukup mahal di kota 

Solo untuk usaha yang sedang berkembang. Selain itu Ngopi Serius pun 

bekerja sama dengan akun Twitter @AgendaSOLO dan @SoloUpdate 

untuk memasarkan produk yang dijual. 
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Selain melalui media social, Ngopi Serius pun melakukan periklanan 

dengan cara memasang brand mereka dibelakang kursi penumpang depan 

taksi Kosti di kota Solo. 

2. Humas (Public Relation) 

Public Relation pada Ngopi Serius merupakan bentuk Marketing 

Public Relation, dimana aktivitas yang dilakukan Ngopi Serius salah 

satunya adalah mengadakan pameran kopi yang mendapat banyak minat 

dari para khalayak, dimana masyarakat kota Solo maupun luar kota Solo 

yang biasa hanya menikmati kopi sudah dalam bentuk minuman, mereka 

dapat melihat langsung biji-biji kopi Indonesia. Di saat pameran, mereka 

juga dapat bertanya-tanya seputar tentang kopi. 

Ngopi serius pun tidak menyia-nyiakan waktu pada saat pameran, 

mereka pun berusaha memperkenalkan produk-produk kopi apa saja yang 

mereka jual, dengan antusiasme dari pada masyarakat yang berdatangan, 

mereka lebih mudah untuk menjual atau memperkenalkan produk mereka. 

3. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 

Direct Marketing yang dilakukan pihak manajemen Ngopi Serius 

untuk aktivitas komunikasi pemasaran melalui menampilkan brand yang 

mereka jual. Selain menampilkan produk mereka yang di jual di kedai nya, 

ada pun kegiatan dengan membuka stand di mall solo paragon yang 

bertujuan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada 

calon konsumen yang sedang jalan-jalan di mall solo paragon. 

4. Publicity (Publisitas) 

Ngopi Serius termasuk cukup aktif dengan publisitas yang mereka 

buat. Terutama menggunakan media Twitter dan Instagram. Sering sekali 

Ngopi Serius update tentang kegiatan-kegiatannya setiap hari, baik 

ngeshare foto konsumen yang datang maupun tentang promo produk-

produk mereka. 

5. Promosi Penjualan 

Pada intinya promosi penjualan yang dilakukan oleh Ngopi Serius 

lebih memilih media social seperti Instagram dan Twitter. Mereka memilih 
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melakukan promosi penjualan melalui media sosial seperti twitter dan 

facebook karena beberapa pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan 

utama adalah proyeksi kedepan dari media sosial ini pasti akan terus 

menerus digunakan para keluarga, terutama remaja yang selalu aktif di 

media sosial. 

 

B. Kendala-kendala pada proses Aktivitas Komunikasi Pemasaran 

  Dalam melakukan sebuah kegiatan komunikasi tentu saja ada halangan-

halangan yang harus di hadapi. Dalam mengkomunikasikan produknya halangan 

utama yang dihadapi Ngopi Serius adalah tingginya biaya beriklan di media cetak. 

 Untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi pemasaran yang 

berjalan Ngopi Serius melihat dari omset perbulan, apabila omsetnya turun berarti 

ada sesuatu yang salah yang harus segera diperbaiki seperti kurangnya konsumen 

yang datang. Selain itu Ngopi Serius juga melihat dari percakapan media sosial 

serta apakah ada pertumbuhan follower di Media Sosial yang dimiliki Ngopi 

Serius. Diluar hal itu, cuaca merupakan salah satu hal yang membuat konsumen 

datang, masyarakat kota Solo yang mayoritas masih menggunakan sepeda motor 

bila cuaca hujan akan jarang yang datang ke  Ngopi Serius. 

 

Kesimpulan 

Dalam menjalankan komunikasi pemasaran, Ngopi Serius melakukan 

aktivitas komunikasi pemasaran  untuk menarik perhatian konsumen. Untuk 

menghemat biaya dan waktu , pihak manajemen Ngopi Serius berpikir untuk 

melakukan komunikasi pemasaran se efektif dan efisien mungkin, dimana 

pertama harus memahami konsumen, kemudian mencari waktu yang tepat untuk 

menjangkau mereka, dan yang terakhir adalah menarik perhatian calon konsumen 

agar mencoba datang ke Ngopi Serius serta yang selanjutnya menjadi konsumen 

yang loyal. 

Dalam aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan Ngopi Serius 

diharapkan mampu membentuk kekuatan merk dari Ngopi Serius untuk menjadi 

tujuan coffee addict di kota Solo. Jika kita melihat coffee shop di kota Solo, 
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seperti Lattetude Coffee, Kopi Joko belum memaksimalkan komunikasi 

pemasaran yang dilakukan, contohnya melalui sosial media, coffee shop Lattetude 

dan Kopi Joko belum terlalu aktif dalam sosial media, sehingga masyarakat kota 

Solo kurang mengenalnya. 

Berikut merupakan aktivitas komunikasi dalam elemen bauran komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Ngopi Serius: 

1. Iklan 

Ngopi Serius menggunakan sosial media, seperti Twitter dan 

Instagram untuk menarik perhatian calon konsumen, dimana mereka 

bekerja sama kepada pihak lain untuk mengiklankan produk mereka. 

Salah satu keunggulan dari Ngopi Serius adalah tempatnya masih 

bernuansa Jawa, yang dimana calon konsumen dapat menikmati 

suasana adat Jawa sembari minum kopi. 

Diluar iklan lewat sosial media, Ngopi Serius pun melakukan iklan 

di taksi Kosti kota Solo, dimana iklan ini dapat dilihat oleh masyarakat 

kota Solo maupun luar kota Solo yang sedang ingin bepergian di kota 

Solo. Strategi ini cukup unik, dimana jarang coffee shop di kota Solo 

melakukan hal ini, yang membuat strategi ini berbeda dari coffee shop 

lainya di kota Solo. 

Calon konsumen yang sedang berlibur ke kota Solo, contohnya 

mereka akan naik taksi karena memang belum tau daerah-daerah di 

kota Solo, sehingga cara memasang iklan di  taksi merupakan strategi 

yang efektif untuk menarik perhatian mereka agar datang ke Ngopi 

Serius 

2. Public Relation 

Marketing Public Relation (MPR) mengambil strategi dengan 

mengadakan pameran kopi di Palur Plasa, pihak Ngopi Serius pun 

tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak, karena pada saat 

pameran, calon konsumen yang minat dengan kopi akan hadir sendiri 

untuk melihat dan mengetahui produk Ngopi Serius yang 

diperkenalkan dan dipasarkan pada saat pameran. 
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3. Publisitas 

Lewat media sosial juga Ngopi Serius juga rutin update mulai dari 

varian kopi yang baru, event tentang kopi sampai foto para konsumen 

yang men-share kegiatan mereka saat sedang berkunjung ke Ngopi 

Serius. 

Publikasi yang dilakukan oleh Ngopi Serius juga dilakukan dengan 

mennyebarluaskan berita tentang kedatangannya artis Film Filosofi 

Kopi yang juga mampir ke Ngopi Serius, dengan demikian, 

masyarakat di kota Solo lebih menaruh perhatian kepada Ngopi Serius 

daripada coffee shop lain di kota Solo. Aktifnya media sosial milik 

Ngopi Serius merupakan salah satu juga bentuk publisitas yang telah 

dilakukan, dengan seringnya menshare keadaaan di Ngopi Serius 

maupun produk-produk yang disediakan. 

Selain melakukan publisitas melalui media sosial, disini Ngopi 

Serois memperbolehkan para konsumen yang datang untuk membuat 

dan meracik kopi mereka sendiri pada jam 3 sore hingga 5 sore, 

dengan begitu para konsumen pun merasa lebih dihargai karena bisa 

lebih dekat mengenal tentang kopi yang akan mereka nikmati. 

4. Promosi Penjualan 

Media sosial menjadi pilihan Ngopi Serius dalam melakukan 

promosi penjualan untuk menarik minat para calon konsumen. Hal ini 

karena media sosial dinilai sangat efektif, selain karena efisien dalam 

hal biaya dan waktu, sekarang media sosial juga digunakan hampir 

semua kalangan untuk mencari informasi atau referensi yang mereka 

butuhkan. 

5. Direct Marketing 

Direct Marketing juga salah satu cara pemasaran yang dilakukan 

oleh Ngopi Serius untuk memikat konsumen datang. Di Ngopi Serius 

para konsumen juga disuguhkan open bar yang bertujuan agar 

konsumen juga tahu secara langsung proses awal dari pembuatan 
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secangkir kopi mulai dari bentuk biji kopi sampai menjadi sebuah 

sajian yang bisa dinikmati oleh konsumen. 

Konsumen juga dibebaskan untuk bertanya semual hal tentang 

kopi, mulai dari jenis kopi tersebut, asal, karakter sampai jenis 

roasting apa yang digunakan untuk kopi tersebut. Hal itu diterapkan 

karena Ngopi Serius bertujuan agar para konsumen yang datang tidak 

cuma sekadar minum kopi tapi juga mengenali identitas dari kopi itu 

sendiri.Cara ini juga efektif untuk lebih mendekatkan hubungan 

dengan konsumen secara langsung, sehingga tidak ada jarak jarak 

antara konsumen dengan Ngopi Serius sendiri. Kesan inilah yang 

secara tidak langsung membantu dalam proses pemasaran Ngopi 

Serius ke khalayak ramai, selain dengan cara itu, adapula cara dengan 

memasang stand mereka di mall Solo Paragon dengan niat 

memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara langsung 

kepada calon konsumen yang datang di mall Solo Paragon  

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

saran untuk memaksimalkan aktivitas komunikasi pemasaran Ngopi Serius, 

beberapa saran tersebut, diantaranya adalah: 

1. Akan lebih baik jika Ngopi Serius meningkatkan lagi promosi yang 

dilakukan melalui old media. Karena, untuk menjangkau target konsumen 

Ngopi Serius yang berusia di atas 30 tahun dan belum menggunakan social 

media. 

2. Untuk pegawai Ngopi Serius sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada 

konsumen, agar konsumen pun dapat lebih cozy saat datang di Ngopi 

Serius, serasa berada dirumah sendiri. 

3. Space tempat yang disediakan lebih luas, mengingat animo masyarakat di 

kota Solo maupun luar kota Solo cukup besar untuk datang ke Ngopi 

Serius. 
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