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Abstract 

This study aims to determine the marketing communication strategy used by 

D'Sastro Coffee in increasing consumers and to find out what marketing 

communication strategies have the most impact on increasing consumers. This 

study discusses the marketing mix strategy followed by the promotion mix and 

word of mouth (WOM) used in D’sastro Coffee's marketing communication 
strategy. 

The qualitative descriptive research method was used in this study. Data 

collection techniques are interviews and literature studies. The informants in this 

study were five people, three main informants, namely from D’sastro Coffee and 

two supporting informants, namely from consumers. The data analysis technique 

that I use in this study is an analysis technique called interactive model which 

includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 

drawing. 

The results showed that D'Sastro Coffee used five marketing mix elements 

from seven existing marketing mixes, namely, product, price, place, promotion 

and people. Supported by utilizing word of mouth marketing communication 

activities and covering all promotional mix activities, namely advertising, sales 

promotion, personal selling, publicity, interctive marketing. In the marketing 

communication strategy regarding this promotion, D'Sastro Coffee focuses more 

on promotions that directly involve consumers or face-to-face promotions. 

Broadly speaking, a strategy that has a direct impact on increasing consumers is 

the element of promotion, namely by using word of mouth, and personal selling. 

Keywords: marketing communication strategy, marketing mix, promotion mix 
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Pendahuluan 

Bagi masyarakat Indonesia kopi merupakan minuman yang tidak asing dan 

sudah dikenal lama diwilayah tanah air sejak 1969, Belanda membawa bibit kopi 

dari Arab dan Afrika menuju Indonesia untuk mulai dibudidayakan (Ngopi Ala 

Barista. 2012: 6). Tak heran jika masyarakat luas Indonesia menyukai minuman 

ini.  Kopi memiliki manfaat seperti mencegah kantuk dan menjaga stamina. Kopi 

juga memiliki aroma yang sangat enak dan khas. Berdasarkan informasi yang 

didapatkan dari ICO (International Coffee Orgnanization), Coffee Statistic kopi 

Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi 

setelah Brazil dan kolombia dengan menjual 0,38 juta ton ke luar negeri di 

periode yang sama. Sebagai komoditas yang potensial, Industri kopi dalam 10 

tahun terakhir terus bergairah dan semakin bertambah dan meningkatnya produksi 

kopi olahan yang dihasilkan oleh industri pengolaan kopi, hal ini mendorong 

semakin suburnya kedai kopi di Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dengan adanya kedai kopi yang sudah merambah 

dipusat – pusat perkotaan tak terkecuali dikota-kota kecil seperti salah satunya 

yaitu Kota Wonosobo. Menggeliatnya kopi di Wonosobo saat ini membuat 

banyaknya kedai kopi yang bermunculan di sudut – sudut kota. Salah satunya 

adalah D’sastro Coffee. Kedai kopi ini mengusung konsep street coffee shop, 

kedai ini hanya berjualan di emperan pinggir trotoar dengan meja dan kursi 

kayunya. Karena dengan street coffee shop ini, D’sastro Coffee ingin merangkul 

komuniti pecinta kopi dalam segala lapisan kelas sosial. Kedai kopi yang hanya 

berjualan dengan gerobak dalam menjajakan racikan kopi mereka terbukti dapat 

menarik perhatian para penikmat kopi yang ingin menjajal sensasi ngopi dipinggir 

jalan. Hal yang menarik lainnya, Kedai kopi D’sastro Coffee menyuguhkan kopi 

seduh manual atau yang lebih dikenal dengan teknik manual brew. Mengingat 

teknik ini masih jarang digunakan kedai – kedai kopi di Wonosobo. Selain itu, 

menyeduh kopi dengan teknik manual brew ini membuat harga kopi yang 

dijajankan juga menjadi terjangkau.  

Seiring berkembangnya bisnis kedai kopi yang ditandai dengan banyaknya 

pelaku bisnis yang membuka usahanya dalam bentuk kedai kopi ini, membuat 
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terbukanya persaingan yang sangat ketat diantara pelaku bisnis kopi di 

Wonosobo. Sehingga D’sastro Coffee dituntut untuk dapat menentukan strategi 

komunnikasi pemasaran yang kreatif namun efektif untuk dapat mencapai 

tujuannya, yaitu meningkatkan konsumennya. Adanya strategi komunikasi 

pemasaran ini merupakan faktor penting dalam menjaga eksistensi D’sastro 

Coffee terhadap konsumennya.  

 Strategi komunikasi pemasaran dapat menjadi panduan bagi D’sastro 

Coffee dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun alat dalam strategi 

komunikasi pemasaran yaitu bauran pemasaran (marketing mix) atau yang lebih 

dikenal dengan konsep 7P diantaranya adalah product, price, place, promotion, 

people, process dan physica evidence .D’sastro Coffee juga perlu menyadari 

adanya upaya mengintegrasikan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang 

selama ini dilakukan secara terpisah pisah, adapun kegiatan komunikasi 

pemasaran itu mencakup memasang iklan, pemasaran langsung, promosi 

penjualan, penjualan personal, pemasaran interaktif, dan hubungan masyarakat 

dalam mencapai komunikasi pemasaran yang lebih efektif.  Berkaitan dengan hal 

tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian “Strategi Komunikasi 

Pemasaran D’sastro Coffee”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang digambarkan pada latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh D’sastro Coffee 

dalam meningkatkan konsumen di wilayah Wonosbo?” 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi 

antaran penyampai pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan) 

baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media). 

Menurut Wiryanto (2004: 70), komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses 

yang memiliki 5 unsur  yaitu SMCRE, sumber (source), pesan (message), saluran 
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(channel),  penerima (receiver), efek (effect), Untuk dapat mencapai kunci sukses 

suatu komunikasi, dalam hal ini komunikasi sangat bergantung pada prinsip 

pelaksanaan komunikasi yang efektif. Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan 

dalam kaitan dengan prinsip komunikasi, yaitu (Fajar, 2009: 56), 

a. Jenis khalayak yang menjadi sasaran 

b. Susunan pesan bagaimana yang paling tepat dan mudah dipahami 

c. Saluran apa yang paling sesuai dengan sifat publik yang dituju.  

2. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management) dalam mencapai tujuannya. Sebuah strategi komunikasi hendaknya 

mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana 

berkomunikasi dengan khalayak sasaran. Strategi komunikasi mendefinisikan 

khalayak sasaran, berbagai tindakan yang akan dilakukan, mengatakan bagaimana 

khalayak sasaran akan memperoleh manfaat berdasarkan sudut pandangnya, dan 

bagaimana khalayak sasaran yang lebih besar dapat dijangkau secara efektif.  

Dalam strategi komunikasi juga perlu adanya pertimbangan mengenai 

komponen – komponen dalam komunikasi, hal ini dikarenakan untuk mendukung 

adanya proses komunikasi yang berjalan sangat rumit. Untuk mengetahui apa saja 

komponen – komponen komunikasi, dapat diketahui dengan menjawab rumusan 

Harold Lasswell (Effendy, 2006: 33).  

a. Who (siapakah komunikatornya) 

b. Says (pesan apa yang ingin disampaikan) 

c. In Wich Channel (media apa yang digunakan) 

d. To Whom (siapa komunikannya) 

e.  With What Effect (efek apa yang diharapkan).  

3. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran dapat diartikan sebagai aplikasi komunikasi yang 

bertujuan untuk membantu kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Sehingga 

dapat dipahami bahwa komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan 

menguraikan dua unsur pokok yang saling berkaitan yaitu komunikasi dan 
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pemasaran. Seperti yang sudah dijelaskan dimuka bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan dari komunikator untuk komunikan. Sedangkan 

pemasaran sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan demi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa. Sehingga jika 

digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan dari semua 

unsur dalam baruan pemasaran merk, yang menyediakan fasilitas dalam terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada 

konsumennya (Shimp, 2003:04). Komunikasi pemasaran yang terkoordinasi akan 

leih konsisten menciptakan “makna” perusahaan bagi konsumen dan khalayak 

luas. (Kotler.1996: 275) 

Komunikasi dalam pemasaran dapat dibagi atas 3 bagian yang penting (Oka 

A. Yoeti, 1990:141), yaitu:  

a. Harus ada komunikator yang bertindak sebagai sender.  

b. Harus ada receiver yang akan menerima berita dari komunikator.  

c. Harus ada alat untuk menyampaikan pesan (messages) berupa saluran 

(channel) yang bertindak sebagai media saluran berita.  

4. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan salah satu strategi komunikasi pemasaran yang 

dikenalkan pertama kali oleh Neil Borden (1953) yang terisnpirasi oleh dari 

gagasan James Cullington (1948). Neil Borden merancang 12 konsep bauran 

pemasar. Dari 12 konsep, kemudian disederhanakan dan dipopulerkan oleh James 

McCarthy (1968) kedalam aspek pokok 4P sebagai landasan strategi pemasaran 

seperti product, place, price, promotion. Booms dan Bitner mengembangkannya 

dengan menambahkan 3 elemen bauran pesaran yaitu people, process, physicals 

evidence (Booms dan Bitner, 1981:47-51). Sehingga bauran pemasaran dikenal 

menjadi 7P.  

a. Product (produk), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang ditawarkan untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumennya. Produk dapat berupa 

barang ataupun jasa.  

b. Price (Harga), Harga merupakan bagian penting dalam bauran pemasaran. Hal 

ini dikarenakan harga memberikan penghasilan, sedangkan elemen lain 
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menimbulkan harga. Konsumen akan tertarik untuk membeli suatu produk 

apabila harganya tepat atau sesuai dengan produk yang ditawarkan (Mc 

Carthy, 1996:113).  

c. Place (Tempat), yaitu lokasi yang berkaitan dengan saluran distribusi. Dimana 

tempat atau lokasi ini berhubungan dengan markas atau tempat operasi suatu 

usaha dari perusahaan tersebut. Tempat penjualan juga merupakan representai 

dari persepsi konsumen terhadap cita rasa, image, dan status kosumen.  

d. Promotion (Promosi), menurut H, Indriyo Gitosudarno (2000: 237) promosi 

merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan. 

e. People (Orang), Menurut Kotler (2012:62) Orang atau people adalah semua 

pelaku yang memainkan peran penting dalam penyajian jasa maupun produk 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Adapun elemen-elemen 

dari orang ialah pemilik usaha, karyawan dan konsumen.  

f. Process (Proses), merupakan bentuk kegiatan dalam memasarkan produk 

maupun jasa kepada konsumen. Dalam sebuah perusahaan proses digunakan 

sebagai pemasaran dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan konsumen.  

g. Physical evidence (Bukti Fisik), menurut Kotler yaitu bukti yang dimiliki 

sebuah perusahaanyang ditujukan kepada konsumen sebagai ususlan nilai 

tambah konsumen. Terdapat 3 cara dalam mengelola bukti fisik yaitu yang 

pertama an attention-creating medium, as a message-creating medium, an 

effect-creating medium 

5. Bauran Promosi 

Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang 

untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai produk maupun jasa dan 

untuk mempengaruhi para konsumen sehingga melakukan tindakan pembelian 

(Rangkuti, 2009: 500). Setiap produsen dalam melakukan aktivitas pomosi produk 

memlilki tujuan untuk mendapatkan feedback yang baik dari konsumen untuk 

jangka waktu yang lama. Untuk itu setiap perusahaan atau produsen harus 

memiliki strategi komunikasi pemasaran agar produk yang ditawarkan dapat 



7 

 

menarik konsumen sehingga terjadi tindakan pembelian. Instrumen dasar untuk 

mencapai tujuan tersebut dapat menggunakan promotional mis atau dikenal 

sebagai bauran promosi. Baruan promosi merupakan alat komunikasi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan dalam menyampaikan keunggulan produknya 

kepada konsumen, dimana adanya baruan promosi ini bertujuan untuk dapat 

membujuk konsumen untuk mnjadi tertarik dan membeli produk yang ditawarkan. 

Definisi menurut William J Stanton (1996:158), Baruan promosi merupakan suatu 

aspek yang penting dalam menuju pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses 

lanjut ini. 

Adapun 4 alat baruan promosi yang dikemukakan oleh Philip Kotler (1996: 

242-243) 

a. Advertising (Periklanan), Semua bentuk penyajian non personal, promosi 

ide-ide promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor 

tertentu yang dibayar. Beberapa alat komunikasi yang umum dalam iklan 

seperti, iklan cetak dan radio, kemasa luar, katalog, film, majalah, brosur, 

papan iklan, simbol dan logo, sticker, poster, papan iklan, dan selebaran. 

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan), merupakan intensi jangka pendek 

yang mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk baik yang 

berupa barang maupun jasa. Tujuan dari promosi penjualan ini sendiri untuk 

menarik para konsumen, meningkatkan daya pembelian, menghindari 

konsumen untuk beralih ke merk lain. adapun alat komunikasinya seperti 

pameran, kontes, potongan harga /diskon, pembagian kupon, pembagian 

sample (produk), dan penjualan obral. 

c. Publicity (Publisitas) adalah suatu simulasi non personal terhadap 

permintaan suatu produk, jasa, atau unit dagang dengan menyebarkan hal 

atau berita komersial yang penting mengenai kebutuhan produk tertentu di 

suatu media yang disebar-sebarkan atau menghasilkan suatu sosok kehadiran 

yang menarik mengenai produk itu di radio, televisi,atau panggung yang 

tidak dibayar oleh pihak sponsor. Adapun alat komunikasinya pers, pidato, 

seminar, donasi, dan hubungan masyarakat 
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d.  Personal Selling (Penjualan Personal), yaitu penyajian lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan 

untuk melakukan penjualan. Beberapa alat komunikasi yang umum dalam 

melakukan personal selling ini adalah dengan presentasi penjualan, 

pertemuan penjualan, pasar jarak jauh, dan program instensif.  

6. Word Of Mouth (WOM)  

Word Of Mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan salah satu 

bentuk promosi yang efektif. Menurut Kotler dan Keller Word Of Mouth dapat 

diartikan komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli dan menggunakan 

produk maupun jasa (Kotler & Keller, 2009: 174).  Word Of Mouth dipercaya 

dapat menjadi media promosi yang sangat efektif karena konsumen akan lebih 

percaya dengan perkataan atau rekomendasi dari seseorang yang sudah memiliki 

pengalaman atau melakukan pembelian produk tersebut yang dianggap lebih jujur 

tanpa ada motif tersembunyi. Hal ini juga didukung oleh survei dari Nielsen 

Online Global Customer (2015). 

Dari hasil survei Nielsen Online Global Customer (2015) terlihat bahwa 

hampir semua generasi baik dari generasi remaja hingga generasi tua dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk lebih percaya dari rekomendasi 

orang-orang yang dikenalnya berdasarkan opini mereka. Generasi gen z yaitu 

generasi yang lahir dari rentang tahun 1995 hingga tahu 2010, menurut survei 

Neilsen sebanyak 83% lebih terpengaruh dengan rekomendasi seseorang dalam 

melakukan tindakan pembelian. Sedangkan untuk generasi millinneals sebanyak 

85% generasi X (usia 35 – 49) sebanyak 83%, generasi boomers (50-64) sebanyak 

80% dan silent gen (usia 64 tahun keatas) sebanyak 79%.   

7. Instagram 

Trias Aprilya dalam jurnal komunikasi Strategi Komunikasi Pemasaran 

Nadyasfashop Melalui Instagram menyebutkan bahwa Instagram merupakan 

sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil  foto,  

menerapkan  filter  digital,  dan  membagikannya  ke  berbagai layanan  jejaring  
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sosial,  termasuk  milik  instagram  sendiri.  Banyak manfaat yang bisa    

didapatkan    dengan    bergabung    dalam    instagram (Trias Aprilya, 2017:16).  

Media sosial instagram ini dapat menjadi media pemasaran atau menjadi alat 

penyampaian pesan kepada calon konsumen. Melalui instagram, para pengikut 

(follower) dapat mengikuti perkembangan, aktivitas, serta produk terbaru dari 

akun instagram yang mereka ikuti. Melalui instagram juga memungkinkan adanya 

efek atau timbal balik antara konsumen dengan pelaku usaha karena adanya 

interaksi yang terjadi yaitu melalui kolom komentar yang terdapat pada instagram. 

Semakin banyaknya komentar positif yang diterima makan akan semakin banyak 

juga calon konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan melalui instagram sebagai salah satu alat komunikasi pemasaran. 

8. Konsumen 

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika),atau  

consument/konsument (Belanda).  Pengertian  tersebut  secara  harfiah  diartikan  

sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan 

jasa  tertentu”  konsumen juga dapat ditemukan dalam  peraturan  perundang- atau  

“seseorang  yang  menggunakan  suatu  persediaan  atau sejumlah barang”. Istilah 

undangan Indonesia.  Secara  yuridis  formal  pengertian  konsumen  dimuat  

dalam  Pasal  1  angka  2  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  

Konsumen, ”konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/  atau  jasa  

yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  

orang  lain, maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan”. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen dapat diartikan sebagai seseorang 

yang memnggunakan atau membeli produk maupun jasa yang dipasarkan dan 

tidak untuk diperjual belikan.  

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil 

yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian, peneliti akan menggambarkan 

mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran D’sastro Coffee dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Pada penelitian informan yang dipilih yaitu informan 

yang terlibat secara langsung dengan objek penelitian yaitu orang-orang yang 
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terlibat secara langsung dalam aktivitas komunikasi pemasaran D’sastro Coffee, 

seperti owner kedai, karyawan kedai, serta barista. Adapun informan yang 

mengetahui efek dari strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

D’sastro Coffee yaitu konsumen D’sastro Coffee. Pada penelitian ini terdapat 3 

informan utama yaitu pihak D’sastro coffee dengan karakteristik yaitu karyawan 

D’sastro Coffee, minimal sudah bekerja selama satu setengah tahun, mengetahui 

mengenai kedai kopi D’sastro Coffee, mengetahui mengenai komunikasi 

pemasaran yang dilakukan D’sastro Coffee, karyawan yang dapat meracik kopi 

(barista), karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Serta 2 

informan dari sisi konsumen dengan karakteristik yaitu konsumen yang pernah 

minimal 4 kali menikmati kopi di D’sastro Coffee, konsumen yang setiap minggu 

menikmati kopi D’sastro Coffee, konsumen yang pernah mengikuti open bar di 

D’sastro Coffee, usia dari 18 tahun hingga 35 tahun, konsumen pecinta kopi, 

Konsumen lokal atau berdomisili di wilayah Wonosobo. 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data 

sekunder. Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data 

sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

teknik analisa data milik Miles dan Huberman yaitu interactive model, teknik ini 

terdiri dari empat komponen mulai dari pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Sajian dan Analisis Data 

Dalam hal ini, D’sastro Coffee sebagai komuikator mencoba untuk 

menyampaikan pesan yaitu mengenai komunikasi pemasaran D’sastro Coffee 

kepada konsumen maupun calon konsumen sebagai komunikan. Pesan dalam 

kegiatan komunikasi pemasaran sangat penting. Agar berjalan secara efektif dan 

efisien, pesan harus disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Manajemen komunikasi dan pemberian informasi dalam strategi sangatlah 

penting. Sehingga komunikator harus benar-benar mengerti apa pesan dan 

informsi apa saja yang ingin disampaikan kepada komonikan. Jika pesan dapat 

disampaikan dengan baik maka secara tidak langsung image yang terbangun akan 
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sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh D’sastro Coffee. Media yang 

digunakan D’sastro Coffee pada proses komuikasi pemasaran ini adalah melalui 

media sosial dan media massa. Adanya proses komunikasi ini diharapkan 

menimbulkan efek yaitu diterimanya informasi atau pesan yang disampaikan oleh 

D’sastro Coffee mengenai kedai kopinya kepada konsumen maupun calon 

konsumen. Sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.  

Dalam mempromosikan produk atau minuman kopinya, D’sastro Coffee 

menerapkan strategi komunikasi pemasaran dengan konsep 7P. Namun dalam hal 

ini D’sastro Coffee hanya melakukan 5P yaitu (product, price, place, promotion 

dan people). Hal ini dikarenakan D’sastro Coffee menggunakan bauran pemasaran 

lebih untuk menjual produk mereka yaitu minuman kopi bukan menawarkan jasa. 

Berikut peneliti akan memaparkan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 

D’sastro Coffee dengan menggunakan bauran pemasaran konsep 5P dari 7P:  

1. Product (Produk) 

Dalam hal ini produk yang ditawarkan oleh D’sastro Coffee tidak lain adalah 

kopi. Menu D’sastro Coffee menyediakan dua macam yaitu kopi dan non kopi. 

Produk yang berkualitas menjadi prioritas utama bagi D’sastro Coffee. Dalam hal 

ini tentu saja cita rasa yang tinggi merupakan cerminan dari produk yang 

berkualitas. D’sastro Coffee meyakini bahwa dengan menyajikan kopi yang 

memiliki cita rasa tinggi akan lebih membekas dihati konsumen sehingga tertarik 

untuk kembali lagi. D’sastro Kopi menggunakan biji kopi Nusantara dan tidak 

menggunakan kopi lokal Wonosobo, agar konsumen dapat merasakan kopi dari 

berbagai daerah dan tidak jenuh karena selalu disuguhkan dengan kopi lokal. 

Dengan menggunakan kopi nusantara ini menjadi daya tarik tersendiri untuk 

D’sastro Coffee. Selain itu enggunakan metode seduh yang berbeda dengan kedai 

kopi yang lain yaitu dalam menyeduh kopi, bukan alat seduh yang menentukan 

jenis biji kopi apa yang dipakai namun biji kopi yang dapat menentukan alat 

seduhnya. Sehingga hal ini tidak membatasi konsumen dalam memilih biji kopi 

yang mereka inginkan. Untuk lebih dpat menarik perhatian konsumen baru 

D’sastro Coffee membuat produk terlihat se menerik mungkin. Salah satunya 

ialah dengan memberikan sentuhan latte art di minuman yang akan disajika. Serta 
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menyajikan produk dengan menggunakan gelas atau cangkir yang tidak 

mengurangi keindahan dan esensi dalam menikmati kopi. Dari hasil penelitian 

langsung dilapangan dapat diketahui bahwasannya kedai kopi D’sastro Coffee 

menggunakan gelas dan cangkir dengan berbagai macam jenis dan ukuran. 

2. Price (Harga)  

Setelah mengembangkan produknya, D’sastro Coffee mulai menawarkan 

harga sesuai dengan pasar. Harga dalam komunikasi pemasaran memegang 

peranan penting untuk mengkomunikasikan keadaan suatu produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Berdasarkan wawancara serta hasil penelitian 

dilapangan secara langsung, D’sastro Coffee dalam menentukan harga, kedai ini 

menjadikan target pasar sebagai acuannya dalam menetapkan harga 

percangkirnya. Karena ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari 

D’sastro Coffee baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan 

menetapkan harga yang terjangkau dari segi target pasarnya, diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan produknya. Tidak hanya itu, dengan harga yang 

ditetapkan ini, diharapkan dapat memperkuat posisi D’sastro Coffee dalam 

lingkaran persaingan kedai kopi (street coffee shop) di Kota Wonosobo.  

3. Place (Tempat) 

Tempat merupakan strategi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

pemasaran. Menurut Kotler Keller (2009: 184), tempat merupakan lokasi yang 

digunakan untuk proses penyampaian barang maupun jasa dari produsen kepada 

konsumen. Tempat merupakan salah satu faktor penting dalam bauran pemasaran 

agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang 

ditawarkan dapat mudah didapatkan oleh konsumen. Menyadari hal ini, D’sastro 

Coffee berupaya dalam menentukan tempat dengan mempertimbangkan hal – hal 

seperti lokasi yang strategis,  mudah dijangkau, dan menarik perhatian konsumen.  

D’sastro Coffee dalam upaya menarik konsumen lebih mengedepankan 

kenyamanan konsumen dalam menikmati kopi seduhannya. Salah satu caranya 

adalah dengan tidak disediakannya wifi yang dipasang dikedai kopi ini. Apit 

menginginkan bahwa konsumen yang datang di kedai kopi ini lebih dapat 

menikmati kopi sajiannya serta dapat lebih menikmati waktu bersama orang-



13 

 

orang terdekatnya tanpa harus sibuk dengan smartphone nya. Selain itu, untuk 

selalu memberikan kenyamanan bagi konsumen, D’sastro Coffee selalu 

memutarkan lagu-lagu untuk menemani konsumen dalam menikmati kopinya. 

Seperti yang telah dikatakan Apit bahwa kopi tidak dapat dipisahkan dengan lagu. 

D’sastro Coffee selalu memutarkan lagu–lagu indie yang jarang diketahui oleh 

para konsumen. Hal ini dikarenakan agar saat konsumen mendengar lagunya akan 

selalu teringat dengan kedai kopi ini.  

4. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan elemen baruan pemasaran yang memiliki peranan penting 

dalam D’sastro Coffee karena dapat mendukung kegiatan jual-beli produk. Untuk 

melakukan kegiatan promosi ini, D’sastro Coffee melakukannya dengan 

menggunakan alat personal yang disebut dengan bauran promosi atau yang 

dikenal dengan (Promotion Mix) 

a. Advertising (Iklan) 

Berdasarkan hasil penelitian, kedai kopi D’sastro tidak menggunakan iklan 

di media konvensional dalam strategi komunikasi pemasarannya. Meski tidak 

menggunakan media konvensional dalam beriklan namun D’sastro Coffee 

menggunakan jenis transit advertising yaitu jenis iklan yang bisa ditempatkan 

diberbagai transportasi umum atau diwilayah transportasi umum.  Salah satu 

transit advertising yang dipakai oleh D’sastro Coffee adalah sticker. Sticker 

ini dipilih karena media promosi ini murah meriah dan dapat menjangkau 

khalayak lebih luas. Dan menurut Husni promosi melalui sticker lebih efektif 

dan efisien.  

b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Dalam penerapannya D’sastro Coffee lebih cenderung pada promosi 

penjualan yang berorientasi kepada konsumen. Yaitu dengan memberikan 

promo dan diskon yang menarik. Potongan harga atau diskon merupakan salah 

satu cara yang kuat dalam menarik konsumen. Dengan adanya strategi 

memberikan diskon akan terkesan bahwa harga produk terlihat lebih murah 

dengan kompetitor lainnya sehingga konsumen akan lebih memilih produk di 

tempat yang memberikan diskon.  
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c. Personal Selling (Penjualan Tatap Muka)  

Bauran personal selling ini menjadi salah satu bentuk promosi yang 

digunakan secara maksimal oleh D’sastro Coffee. Karena komunikasi ini 

meupakan interaksi langsung dua arah antara komunikator dengan komunikan, 

maka efek yang ditimbulkan pun akan lebih cepat. Menurut Husni dengan 

melakukan penjualan tatap muka secara langsung memberikan respon yang 

cepat. Personal selling yang dilakukan oleh D’sastro adalah memberikan 

pelayanan yang ramah serta adanya kunjungan table to table. Dalam hal ini, 

mereka selalu mencoba untuk seramah mungkin serta selalu memberikan 

senyum kepada para konsumen. Karena mereka meyakini dengan adanya 

pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa lebih dihargai dan merasa 

nyaman. Setelah menyapa konsumen mereka akan menawarkan menu best 

seller pada konsumen serta tidak lupa merekomendasikan minuman sesuai 

dengan suasana hati dari para konsumen. Yang unik dari D’sastro Coffee ini 

adalah adanya strategi seperti open bar yaitu konsumen dapat mencoba untuk 

membuat kopi pesanannya sendiri dengan menggunakan teknik manual 

brewing yang tentunya akan dipandu oleh Apit maupun Husni. Selain itu 

konsumen juga dapat bertanya atau lebih tepatnya berbagi pengalaman seduh 

dengan Apit. Hal ini menjadi salah satu daya tarik dari D’sastro Coffee. 

d. Publicity (Publisitas) 

Sesuai dengan penelitian, peneliti dalam melakukan hubungan masyarakat 

atau humas D’sastro Coffee lebih cenderung melakukan kegiatan publisitas 

yaitu ikut turut serta dalam event-event di kota Wonosobo serta menjadi 

sponsor disuatu acara. Mayoritas acara atau event-event yang diikuti oleh 

D’sastro Coffee merupakan event anak muda, sesuai dengan target pasar 

D”sastro Coffee itu sendiri. Dengan sering ikut serta dalam event-event yang 

lebih condong ke kaum millinneals diharapkan dapat menarik konsumen 

sesuai dengan target pasar. Adapun event yang terakhir D’sastro Coffee ikuti 

yaitu komunitas Vixion (Wonosobo), WRC (Wonosobo Rock Community), 

IPSO yaitu ikatan pecinta sepeda ontel di Wonosobo, Wonosobo Brewers 

Cup. 
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e. Interactive Marketing (Pemasaran Interaktif) 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah media sosial. Dengan menggunakan 

media sosial maka khalayak luas dapat lebih mudah mendapatkan informasi 

mengenai suatu produk. Bentuk promosi melalui media sosial ini juga sangat 

efisien karena tidak memerlukan pengeluaran banyak. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti, bahwasannya D’sastro Coffee juga 

memanfaatkan media sosial dalam memperkenalkan dan memberikan 

informasi mengenai produk secara mudah namun dapat diakses oleh khalayak 

luas. Adapun media sosial yang dipilih oleh kedi kopi D’sastro Coffee ialah 

Instagram. Instagram dipilih karena menurut Apit, Instagram merupakan 

media sosial yang mayoritas anak muda memakai media sosial instagram. Di 

dalam instagram D’sastro Coffee tidak hanya digunakan untuk memaparkan 

mengenai prosuk saja, melainkan juga memaparkan segala aktivitas di 

D’sastro Coffee. D’sastro Coffee memiliki satu akun yang bernama 

@dsastrocoffee. Dalam instagram D’sastro Coffee juga sering meng update 

mengenai biji kopi apasaja yang tersedia untuk dua minggu kedepan, disini 

juga dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai acara-acara yang 

diikuti oleh D’sastro Coffee serta untuk memberitahukan kepada konsumen 

saat kedai D’sastro Coffee pada hari tertentu akan tutup. D’sastro Coffee 

percaya bahwa keaktifan dalam posting foto serta instastory di instagram akan 

dapat menggaet konsumen-konsumen baru. D’sastro Coffee selalu 

memposting foto setiap hari.   

f. Word Of Mouth (WOM) 

Kegiatan komunikasi dari mulut ke mulut menurut D’sastro Coffee 

merupakan strategi yang cukup efektif dalam komunikasi pemasaran yang 

mereka lakukan. Dengan komunikasi dari mulut ke mulut lebih dapat 

dipercaya dan mempengaruhi konsumen. Hal ini juga didukung oleh beberapa 

konsumen yang menuturkan bahwa mereka akan lebih tertarik dan percaya 

terhadap rekomendasi orang lain terutama rekomendasi dari teman terdekat.  

Karena mereka yang memberi rekomendasi pasti sudah memiliki pengalaman 

sebelumnya mengenai apa yang mereka rekomendasikan. Seperti mereka 
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sudah merasakan kopi D’sastro, bagaimana pelayanannya serta bagaimana 

tempatnya apakah asik untuk nongkrong atau tidak. Kegiatan komunikasi 

word of mouth di D’sastro tidak hanya terjadi antara konsumen dengan 

konsumen, melainkan dilakukan antara pegawai dari D’sastro Coffee dengan 

konsumen secara langsung. Ada dua kegiatan yang D’sastro Coffee lakukan 

untuk terciptanya informasi yang positif mengenai produk serta agar dapat 

menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang pertama ialah memberikan 

pelayanan secara maksimal, karena D’sastro Coffee sangat sadar akan adanya 

pengaruh dalam komunikasi Word Of Mouth. Yang kedua, pegawai D’sastro 

Coffee sendiri yang memberikan ajakan dengan menyebarkan informasi 

positif kepada para konsumen. Dalam kegiatan komunikasi ini, D’sastro juga 

tidak hanya melakukan Word Of Mouth secara interpersonal saja. Namun juga 

secara kelompok, dimana D’sastro kopi juga merangkul dengan komunitas 

komunitas motor dan kopi di Wonosobo. Hal ini mebuat D’sastro Coffee jadi 

semakin terkenal di daerah Wonosobo, selain itu juga dengan merangkul 

komunitas jangkauan khalayaknya akan lebih luas lagi, karena komunitas 

yang mereka rangkul pastinya akan mempromosikan juga kepada komunitas 

lainnya.  

5. Peolple (Orang) 

Karyawan sebagai komunikator juga harus memiliki kriteria komunikator 

yang baik yaitu menarik, kredibel dan luwes saat menyampaikan pesan kepada 

komunikan yaitu konsumen. Komunikator menjadi kompoen penting dalam 

strategi komunikasi ini. Menyadari hal tersebut, Apit selaku pemilik kedai tidak 

henti-hentinya untuk melatih para karyawan untuk dapat berinteraksi dengan 

konsumen. Ia juga selalu memilih karyawan yang tidak hanya bagus dalam 

meracik kopi namun juga karyawan yang dapat membangun hubungan baik 

dengan konsumen. 

Pihak D’sastro Coffee sebagai komunikator selain memiliki peran dalam 

memberikan atau manyajikan suatu produk, disini juga berperan untuk 

memberikan persepsi atau kesan terhadap konsumen. Karena people atau 

karyawan meupakan orang yang melakukan hubungan langsung kepada 
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konsumen. Dan semua orang yang terlibat dalam proses ini akan membuat atau 

membangun image baik terhadap kedai kopi D’sastro. Untuk itu selain 

memberikan pelayanan yang ramah D’sastro Coffee juga harus memberikan 

kenyamanan pada konsumen dengan para karyawan menggunakan pakaian yang 

rapi. Namun meski rapi, Apit tidak menuntut berpakaian formal, melainkan tetap 

berpakaian santai namun terlihat bersih dan rapi. Dalam stratrgi komunikasi 

pemasaran dengan alat bauran pemasaran people ini, D’sastro Coffee mencoba 

lebih mengedepankan sumber daya manusianya yaitu para karyawan yang 

memiliki skill dan berkompeten dalam membina hubungan terutama dalam 

membangun hubungan langsung dengan konsumen.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan 

mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran D’sastro Coffee, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

kedai kopi  D’sastro Coffee di wilayah Wonosobo menerapkan bauran pemasaran 

5P seperti product, place, price, promotion dan people dalam meningkatkan 

konsumen. Bauran pemasaran 5P ini, menyangkut dengan strategi pesan 

komunikasi pemasaran, yaitu menerapkannya dengan berbagai media promosi 

seperti sticker, event, personal selling, sales promotion, interactive marketing, dan 

word of mouth.  Dalam strategi komunikasi pemasaran menyangkut promosi ini, 

D’sastro Coffee lebih menitik beratkan pada promosi-promosi yang secara 

langsung melibatkan konsumen atau promosi tatap muka dengan konsumen. 

Karena dengan adanya komunikasi atau interaksi langsung dua arah antara 

komunikator dengan komunikan, maka efek yang ditimbulkan pun akan lebih 

cepat. Dalam melakukan komunikasi ini, pesan tidak dismpaikan secara hard 

selling, namun disampaikan secara soft selling. Sehingga dalam melakukan 

kegiatan promosinya D’sastro Coffee tidak memaksakan dalam menggiring 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, melainkan D’sastro Coffee 

mencoba mengajak konsumen untuk berpikir dan mempertimbangkannya sendiri.   
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Secara garis besar, strategi komunikasi pemasaran yang paling berdampak 

dalam meningkatkan jumlah konsumen yaitu dengan adanya kegiatan promosi 

yaitu personal selling dengan melakukan penjualan secara bertatap muka akan 

memberikan efek yang berbeda, hal ini dikarenakan adanya interaksi secara 

langsung yang memberikan efek secara langsung juga terhadap konsumen. Selain 

itu word of mouth juga sangat berpengaruh besar pada konsumen dalam 

menggunakan suatu produk. Hal ini dikarenan hampir semua generasi baik dari 

generasi remaja hingga generasi tua dalam melakukan pembelian terhadap suatu 

produk lebih percaya dari rekomendasi orang-orang yang dikenalnya berdasarkan 

opini mereka.  
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