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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini membahas mengenai penerapan promotional tools pada 
UMKM Amble Footwear. Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
promotional tools yang dilakukan oleh Amble Footwear. Di samping itu, peneliti 
juga menyajikan data dan analisis yang terkait dengan kegiatan komunikasi 
pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning (STP) serta marketing 
mix yang ditetapkan dan/atau dilakukan Amble Footwear. Penelitian tentang 
dalam ruang lingkup komunikasi pemasaran ini menarik untuk dilakukan karena 
karena ada kecenderungan UMKM di Indonesia adalah menunggu konsumen 
untuk datang dan melakukan pertukaran dengan UMKM tersebut dan monoton 
dalam melakukan kegiatan pemasaran (Purnomo 2011). Penelitian ini akan 
menjabarkan bagaimana Amble menerapkan promotional tools, sehingga 
diharapkan mampu menjadi referensi bagi UMKM lainnya untuk menerapkan 
promotional tools yang efektif dan efisien. Penelitian yang ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini 
adalah Owner dan Marketing Communication Manager Amble Footwear karena 
mereka terlibat langsung dalam penerapan promotional tools pada Amble 
Footwear. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
melalui in depth interview dan pengamatan dengan dengan unit analisis berupa 
narasi-narasi kualitatif dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan 
dan dokumen yang dilakukan peneliti.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Amble telah menerapkan 
keenam promotional tools sebagaimana teori Belch & Belch tentang promotional 
tools tersebut. Di samping itu, peneliti juga menemukan satu alat lain yang dinilai 
Amble sebagai alat yang efektif dalam kegiatan komunikasi pemasaran, yaitu 
endorsment. Endorsment memiliki beberapa fungsi yang sama dengan media 
massa, diantaranya transmission of values dan fungsi informasi. Sehingga, dapat 
memengaruhi khalayaknya, baik yang bersifat pengetahuan (cognitive), perasaan 
(affective), maupun tingkah laku (conative) yang dapat membantu Amble dalam 
mencapai tujuan pemasarannya. Kegiatan dalam promotional tools yang 
dilakukan oleh Amble tersebut saling berkaitan atau berkorelasi satu sama lain, 
serta dilakukan secara continue dan konsisten oleh Amble Footwear. Tidak hanya 
antar promotional tools, korelasi tersebut juga terjadi pada setiap variabel dalam 
marketing mix dan strategi pemasaran (STP).  Promotional tools, marketing mix, 
dan STP pun juga saling berkaitan satu sama lain demi mencapai tujuan 
pemasaran, yaitu profit. 
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