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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun  

2013 tumbuh sebesar 5,78 persen dibanding tahun 2012, dimana semua sektor 

ekonomi mengalami pertumbuhan. Sektor Industri Pengolahan memberikan 

kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDB, dengan sumber pertumbuhan 

sebesar 1,42 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan 

Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan sumber 

pertumbuhan masing-masing 1,07 persen dan 1,03 persen. Berikut tabel 

pertumbuhan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia 2013. 

Kemampuan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia yang 

meningkat membawa implikasi yang baik pula bagi dunia industri di tanah air, 

karena produk barang dan jasa dapat diserap dengan baik bagi kebutuhan 

masyarakat Indonesia sendiri. Dikarenakan masyarakat kelas menengah dan 

menengah keatas cenderung memiliki preferensi  terhadap barang dan jasa yang 

akan dikonsumsi. Saat ini, kebutuhan konsumsi di kota-kota besar bukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan 

sosial dan budaya. Peluang usaha tersebut terkait dengan kondisi perekonomian 

nasional, terutama yang menyangkut daya beli masyarakat dan perubahan gaya 

hidup yang terjadi.  

Perubahan gaya hidup dapat terlihat dari perubahan pola konsumsi 

masyarakat di DKI Jakarta dan berbagai kota besar lainnya yang memiliki 
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prosentase penduduk kelas menengah yang cukup besar. Masyarakat kelas 

menengah didominasi oleh golongan usia muda hingga usia matang yang 

memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi serta memiliki akses informasi 

dan wawasan yang luas. Selain itu, pekerjaan dan  profesi yang memberikan 

penghasilan yang cukup, bahkan berlebih untuk membiayai gaya hidup mereka.  

Oleh karena itu, tuntutan mereka terhadap produk barang dan jasa yang 

dikonsumsi akan berubah. Mereka menginginkan produk yang spesifik memenuhi 

kebutuhan dan seleranya. Sebagai contoh, untuk memenuhi selera kuliner 

masyarakat kelas menengah, yang rata-rata hidup di perkotaan, tidak hanya 

menginginkan produk yang  enak dan mengenyangkan, tetapi secara spesifik 

harus pula terbuat dari bahan yang bermutu bagus dan dibuat atau ditata secara 

artistik. Seperti makanan pokok maupun kue, cake atau jajanan dan bahkan 

minuman. Selera yang spesifik inilah yang menjadikan kini di Indonesia banyak 

tumbuh industri makanan, minuman hingga makanan kecil atau jajanan yang 

sebelumnya tidak pernah terpikirkan.  

Industri makanan yang sedang diminati masyarakat salah satunya adalah 

produk cokelat dan olahannya dalam berbagai bentuk, karena itulah tumbuh 

berbagai macam outlet yang menjual cokelat. Peningkatan serta pengembangan 

industri pengolahan kakao dalam negeri tidak lepas dari peran outlet-outlet 

cokelat. Outlet tersebut mengambil bahan baku berupa hasil olahan kakao (cokelat 

bubuk, cokelat pasta, dan lain-lain) serta mengolahnya lagi dan menambahkan 

nilai untuk kemudian dijual ke pelanggan. Salah satu faktor penentu keberhasilan 
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dagang outlet cokelat adalah dengan mengenali keinginan dan kebutuhan 

pelanggan mereka.  

Kini di kota-kota besar banyak tempat-tempat makan yang menghadirkan 

cokelat sebagai menu utama mereka. Contohnya saja di Jakarta dan Tangerang 

sudah banyak bermunculan outlet cokelat seperti Awfully Chocolate Indonesia, 

L'Atelier Du Chocolat, Patchi Chocolate Gifts, Chocola By Dee&Dee, Harvest, 

Dapur Cokelat, DeChocola, Sylchocolate, Sylchocolate, Mr.Chocolate, Famous 

Amos, Bateel, Death By Chocolate dan masih banyak lagi (streetdirectory 2014). 

Sekarang ini sudah semakin banyak kompetitor-kompetitor lain yang juga 

menyediakan aneka biskuit, cake, dan snack lainnya yang semuanya terbuat dari 

bahan cokelat. Dengan kompetitor yang semakin banyak maka persaingan usaha 

cokelat juga akan semakin ketat. Di Jakarta sendiri, beberapa outlet makanan dari 

cokelat mulai dibuka dengan produk andalannya masing-masing dan memiliki 

poin penjualan yang unik dan berbeda-beda.  

Peneliti melakukan pencarian data untuk menemukan outlet cokelat yang 

menjadi rekomendasi dan paling diminati masyarakat. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai objek Penelitian yang akan diteliti. Qraved sebuah jejaring sosial baru 

yang terfokus dalam pencarian tempat makan dan berbagi foto makanan favorit 

telah diluncurkan dalam versi beta. Berikut ini adalah 10 rekomendasi cokelat 

terbaik versi Qraved  yaitu Ferrero Rocher, Collete & Lola, Cacaote, Dapur 

Cokelat, The Harvest, Bakerzin, Death By Chocolate, L'atelier Du chocolate, 

Godiva, dan Parish Cake Shop (Vivalife 2014). Data berikutnya menurut 

Uniqpost, terdapat 5 toko cokelat terbaik di Indonesia yaitu, Dapur cokelat, The 

http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=480&branchid=325
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=2424&branchid=113882
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=3154&branchid=3503
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=113602&branchid=107914
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=41556&branchid=47658
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=114149&branchid=108959
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=115009&branchid=111264
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=115009&branchid=111264
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=170225&branchid=145754
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=113306&branchid=145140
http://www.streetdirectory.co.id/businessfinder/indonesia/jakarta/company_detail.php?companyid=113306&branchid=145140
http://www.streetdirectory.co.id/bateel/
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Harvest Cake, Death by chocolate, Podjok Cokelat, dan Awfully Chocolate 

(uniqpost 2013). Selain itu, website kulinologi juga mengadakan polling yang 

menanyakan dimana tempat membeli cokelat favorit masayarakat dan berikut 

hasil polingnya :  

Tabel : 1.1. Tempat Cokelat Favorite 

Hasil Polling 

Dimana tempat membeli 

cokelat favorit Anda? 

 

Death by Chocolate 

59(17 %) 

Awfully Chocolate 

42(12 %) 

Harvest Cake 

127(36 %) 

Dapur Cokelat 

127(36 %) 
Sumber : (Kulinologi 2013) 

 

Dari data- data tersebut, Peneliti menemukan 2 nama outlet cokelat yang 

selalu muncul, yaitu Dapur Cokelat dan The Harvest Cake. Berikut rincian dari 

kedua outlet cokelat tersebut :  

Tabel : 1.2 Dua Toko Cokelat terfavorit 

Nama Outlet Tahun 

Didirikan 

Jumlah 

Outlet 

Sosial media 

Dapur Cokelat  2001 13 Website, Facebook, Twitter 

The Harvest Cake 2004 19 Website, Twitter, Instagram 

Sumber : (harvestcakes.com, dapurcokelat.com 2014) 

The Harvest merupakan outlet yang memproduksi bukan hanya makanan 

yang berbahan dasar cokelat tetapi pastry dan bakery. Bahkan The Harvest juga 

sudah merambah ke pembuatan roti dan ice cream cake. The Harvest mengusung 
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tema exclusive pastry shop karena bisa dilihat dari tema dekorasi outletnya, 

website, harga, maupun cake decorations. Berbeda dari The Harvest, Dapur 

Cokelat merupakan outlet yang khusus memproduksi semua yang berbahan dasar 

cokelat atau menggunakan topping cokelat. Dapur Cokelat memproduksi cokelat 

yang memiliki enam macam produk, yaitu cake, praline, snack, decoration cake, 

chocolate corner dan cake personal.  

Pada Penelitian ini, Peneliti memilih Dapur Cokelat sebagai objek 

Penelitian  dengan didasarkan karena outlet yang paling lama dibangun yaitu 13 

tahun. Tetapi, Dapur Cokelat tetap dapat bersaing dengan The Harvest. Selain itu, 

Dapur Cokelat tetap konsisten dengan konsep awal mereka dan tidak terpengaruh 

dengan perubahan-perubahan yang kompetitor lakukan. Karena Dapur Cokelat 

merupakan outlet yang paling lama maka Peneliti berasumsi bahwa sudah banyak 

upaya-upaya yang dilakukan korporasi untuk mendekati konsumennya baik 

melalui media konvensional atau media baru (new media).  

Media baru merupakan media yang banyak digunakan oleh masyarakat 

kelas menengah Indonesia. Menurut koran Kompas pada 07 Januari 2013, 

dikatakan bahwa 18-19 Juta pengguna baru Internet tahun 2013 didominasi 

kalangan Middle Class (Kompasiana 2013). Dengan biaya relatif murah, kini 

setiap pengguna internet pada dasarnya bisa menciptakan pesan sendiri sesuai 

dengan kehendak mereka. Kehadiran media baru (new media) menjadi isu penting 

dalam Public Relations, karena publik yang dulu hanya menjadi konsumen 

sekarang dengan adanya media internet dapat menciptakan pesan-pesan yang 

dapat membentuk atau merubah opini publik tentang suatu hal. Dalam hal ini 
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konsumen  dapat mempengaruhi pendapat publik melalui komentar-komentarnya 

di sosial media termasuk dengan komentar mereka terhadap outlet cokelat dengan 

beragam produknya.  

Media baru memiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional 

dengan kemampuan interaktivitas dan konektivitasnya. Komunikasi yang terjadi 

antar pengguna tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga interaktif dengan fasilitas 

audio, dan  visual. Kemampuan media baru untuk dapat diaskses kapan saja dan 

di mana saja. Kelebihan dan nilai tambah yang dimiliki media baru tersebut 

kemudian digunakan organisasi-organisasi terutama Dapur Cokelat untuk 

menyelenggarakan program dan kegiatannya. Organisasi-organisasi pemerintah 

maupun swasta secara umum telah banyak yang memiliki website organisasi. 

Bahkan beberapa organisasi sudah menggunakan sosial media seperti facebook, 

twitter, blog, dan sejenisnya. 

Dapur Cokelat telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai tanda 

partisipasi Dapur Cokelat dalam beberapa kegiatan. Seperti Jakarta Expo 

Chocolate 2005, The Jury of Jakarta Chocolate Expo, dan sebagai pembicara 

berbagai seminar. Melalui berbagai sertifikat atau penghargaan yang diraih oleh 

Dapur Cokelat, maka diharapkan publik dapat mengetahui dan bisa membuktikan 

dengan mengkonsumsi produk-produk Dapur Cokelat. Yang pada akhirnya tujuan 

korporasi Dapur Cokelat dapat tercapai, yaitu publik memiliki citra yang positif 

terhadap Dapur Cokelat dan seluruh produknya.  

Hubungan yang terjalin antar perusahaan dengan konsumen diharapkan 

merupakan hubungan yang didasari atas rasa percaya, tidak dibuat-buat dan dua 
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arah. Oleh karena itu, setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan 

harus menjadi solusi dari apa yang selama ini konsumen cari (Harris 2007). 

Perpaduan konsep antara Public Relations dan Marketing dapat menjadi salah satu 

cara untuk mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi perusahaan. 

Penggabungan antara Marketing dengan Public Relations ini dimanfaatkan untuk 

memikat pangsa pasar agar menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh 

sebuah organisasi/perusahaan (Harris 2006). 

Menurut Philip Kotler dan William Mindak (Harris 2006) menandakan 

persamaan mengenai Marketing dengan Public Relations, yakni : 

     Marketing and Public Relations are the major external functions of the firm. Both  

functions start their analysis and planning from the point of view of statisfying outside 

groups.  

 

Selain itu, menurut Ardianto (2009) Marketing Public Relations ini adalah konsep 

Public Relations yang berorientasi pemasaran. Sebelum dan sesudah Marketing 

dijalankan, maka perlu diakses dahulu atau dipelihara oleh Public Relations 

dengan melakukan pembentukan citra (image building) suatu produk atau jasa 

yang positif. Bila citra perusahaan, produk, atau jasa sudah positif di mata 

konsumen, maka mempermudah upaya pemasaran publik menjadi pelanggan.  

Dengan sendirinya, penerapan Marketing Public Relations (MPR) 

mendukung promosi produk dan pembentukan citra perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut, Peneliti ingin meneliti lebih lanjut guna mengetahui strategi 

Marketing Public Relations yang dilakukan oleh PT. Dapur Cokelat dalam usaha 

membentuk citra perusahaan. Oleh karena itu, Peneliti mengambil Penelitian 
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dengan judul “Kajian Strategi Marketing Public Relations dalam Membentuk 

Citra Perusahaan di Benak Konsumen (Studi Kualitatif Deskriptif pada PT. Dapur 

Cokelat)”.  

I.2. Identifikasi Masalah 

Perlu disadari bahwa tantangan dalam bisnis industri makanan sudah 

semakin kompleks pada jaman sekarang. Adanya perkembangan ekonomi dengan 

berbagai implikasinya yang luas akan mendorong terjadinya persaingan yang 

semakin tajam, karena operasi pemasaran industri tersebut akan cenderung tidak 

mengenal lagi batas-batas negara.  Bersamaan dengan itu, industri-industri 

tersebut harus mampu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk 

mengantisipasi persaingan pasar yang semakin terbuka. Pendekatan baru yang 

dipandang cukup efektif dan telah banyak diterapkan di negara maju adalah 

dengan memanfaatkan kekuatan Public Relations untuk pemasaran yang dikenal 

dengan sebutan Marketing Public Relations (MPR).  

Marketing  Public Relations Dapur Cokelat pernah mengalami krisis ketika 

Desember 2013 situs Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memuat pernyataan bahwa Dapur 

Cokelat belum bersertifikat halal. Disini peran dari Marketing Public Relations 

sangatlah penting. Selain itu, Dapur Cokelat bergerak dalam industri makanan 

dimana rentan terhadap kualias dan kebersihan dari produk tersebut. Jika terdapat 

kualitas yang tidak baik dan membahayakan konsumen, maka kredibilitas Dapur 

Cokelat akan terancam. Tidak dapat dipungkiri, Dapur Cokelat pernah menerima 

keluhan dari konsumen baik dikarenakan konsumen merasa dirugikan atau merasa 
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sakit akibat mengkonsumsi cokelat dari Dapur Cokelat (Indriyanto 2014). 

Menurut Marketing Manager Dapur Cokelat, reaksi masyarakat ketika mendengar 

isu tersebut adalah cukup khawatir. Beberapa konsumen mulai menanyakan 

kepada pramusaji dan cukup aktif diperdebatkan di internet. Sehingga jika tidak 

segera diatasi dapat mengakibatkan konsumen tidak percaya dan enggan membeli 

di outlet Dapur Cokelat. Oleh karena itu, tantangan tersebut menjadi tanggung 

jawab PT. Dapur Cokelat terlebih dalam divisi Marketing Public Relations untuk 

dapat mengatasi dan mencari strategi yang tepat. 

Upaya yang dilakukan Dapur Cokelat adalah dengan mengeluarkan 

klarifikasi dalam bentuk press release yang disebar lewat media. Selain itu, juga 

menggunakan sosial media yang Dapur Cokelat miliki seperti facebook, twitter, 

dan website. Memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat 

merupakan salah satu upaya perwujudan strategi MPR degan tujuan akhirnya 

untuk memperoleh citra yang bagus dan pemasaran yang luas.  

Untuk mendapatkan kedua hasil tersebut maka perlu adanya penerapan 

strategi Marketing Public Relations yang tepat. Marketing Public Relations 

sebenarnya adalah kegiatan yang secara langsung mendukung promosi dan 

pembentukan citra (Sulaksana 2003). Tujuannya agar tidak hanya produk dapat 

berkembang mengikut selera konsumen tetapi juga agar identitas perusahaan 

sebagai produsen penghasil barang dan jasa menjadi lebih fokus untuk 

memperkuat suatu brand. Kegiatan Marketing tidak hanya menjual produk tetapi 

bagaimana membawa suatu produk untuk kepuasan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 
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Oleh karena itu, Peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi sejauh mana 

Marketing Public Relations yang sudah diterapkan PT. Dapur Cokelat dan 

bagaimana citra dari PT. Dapur Cokelat terbentuk di benak konsumen.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus Penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana strategi Marketing Public Relations PT. Dapur Cokelat dalam 

membentuk citra perusahaan di benak konsumen? 

2. Bagaimana citra dari PT. Dapur Cokelat yang terbentuk di benak 

konsumen? 

 

I.4.    Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui penerapan strategi Marketing Public Relations PT. Dapur 

Cokelat dalam membangun citra perusahaan di benak konsumen serta 

pembentukan citra dari PT. Dapur Cokelat di benak konsumen. 

 

I.5.     Kegunaan Penelitian 

Melalui Penelitian ini, Peneliti berharap ada beberapa manfaat yang 

dihasilkan baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu : 

1. Kegunaan Praktis :  

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat merefleksikan strategi 

pemasaran dalam persaingan bisnis cokelat, sekaligus sebagai tolak ukur 
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keberhasilan strategi Marketing Public Relations PT. Dapur Cokelat. 

Serta dapat memberikan input bagi PT. Dapur Cokelat. 

2. Kegunaan Akademis :  

Penelitian ini dapat memperkaya hasil Penelitian pada ilmu komunikasi  

yaitu pada strategi komunikasi pemasaran dan hubungan masyarakat 

(Marketing Public Relations) serta sebagai landasan bagi Penelitian 

selanjutnya. 

3. Kegunaan Sosial :  

Mengedukasi masyarakat sebagai konsumen yang lebih kritis dalam 

melakukan pembelian. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Dalam Penelitian ini, Peneliti membagi Tugas Akhir ini menjadi enam bab dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang dari permasalahan yang akan 

diteliti, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan 

Penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Pada BAB II ini diuraikan mengenai PT. Dapur Cokeat yang akan diteliti dan 

yang berhubungan dengan topik yang telah ditentukan oleh Peneliti. Peneliti akan 
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menguraikan sejarah singkat, visi dan misi PT. Dapur Cokelat, dan uraian struktur 

organisasi. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB III ini diuraikan mengenai pengertian Public Relations, Marketing, 

Marketing Public Relations, Strategi Push Pull Pass, Corporate Image Jigsaw 

Selain itu, akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dan teori, serta konsep 

yang digunakan Peneliti untuk mendukung proses penulisan hasil Penelitian. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB IV ini diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan Peneliti dalam 

Penelitian, metode Penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, unit 

analisis yang digunakan dalam penulisan laporan Penelitian, key informant, dan 

informant  

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB V ini diuraikan mengenai hasil dari data yang diperoleh beserta dengan 

pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada BAB VI ini diuraikan mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan 

masalah yang telah ditentukan oleh Peneliti dan memberikan saran yang sesuai 

dengan topik Penelitian. 

 

 

 

 




