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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini adalah studi mengenai strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh tim marketing Museum Satwa Batu sebagai wahana edukasi. 

Peneliti memilih untuk meneliti Museum Satwa Batu karena selama ini sangat 

jarang ditemukan wahana yang memberikan edukasi. Di Batu terdapat banyak 

sekali tempat wisata, tetapi hampir tidak ada wahana yang memberikan edukasi 

seperti yang ditawarkan oleh Museum Satwa Batu. Ditengah persaingan tempat 

wisata di Kota Batu, peneliti melihat setidaknya ada problematika, dimana 

Museum Satwa yang lebih mengedapankan konsep edukasi, dapat memiliki daya 

saing dengan tempat wisata lainnya di Kota Batu. Terdapat setidaknya 4 pusat 

wahana di kota Batu, yaitu Batu Night Spectacular (BNS), Jatim Park I, Jatim 

Park II yang di dalamnya terdapat Museum Satwa, dan Secret Zoo 

(http://www.kotawisatabatu.com/, diakses 30 Mei 2012).  

Pengertian “wahana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kendaraan atau alat pengangkut. Definisi berikutnya yang diberikan Kamus 

ini adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dari 

kedua definisi ini, penulis memutuskan untuk tidak memperhitungkan tempat 

wisata-wisata lain, seperti Selekta dan Songgoriti, karena tempat-tempat tersebut 

tidak memiliki alat atau kendaraan untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks 
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jika dibandingkan dengan Museum Satwa Batu. Sedangkan Edukasi berarti 

pendidikan. Wahana Edukasi dapat didefinisikan sebagai alat atau sarana yang 

mempunyai tujuan untuk memberikan pendidikan atau ilmu kepada pengguna / 

penontonnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diaplikasikan 

pada pengkajian proses marketing Museum Satwa Batu. Museum ini dipilih 

menjadi obyek penelitian karena hingga saat ini, peneliti menemukan bahwa 

museum ini merupakan satu-satunya wahana edukasi di kota Batu. Soedariono, 

manager Museum Satwa, mengatakan bahwa museum yang terlihat megah dengan 

bangunannya yang berdiri di area Jatim Park 2 seluas 15 hektar ini merupakan 

museum satwa terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. 

”Museum Satwa dibangun tidak mengutamakan sisi profit, namun sisi 

pembelajaran bagi anak bangsa menjadi yang utama. Hal ini bisa dilihat 

dari berbagai satwa yang ada di dalamnya yang selalu dilengkapi dengan 

keterangan yang lengkap. Museum berstandar internasional ini juga 

menyerupai museum yang ada di New York. Jadi, tidak perlu jauh-jauh lagi 

untuk melihat hal yang luar biasa seperti ini.”  

(Soedariono, manager Museum Satwa, Wawancara dilakukan 30 Mei 2012) 

Dari hasil wawancara di atas, penulis memiliki alasan mengapa museum ini 

dipilih sebagai objek penelitian. Tidak hanya menyediakan hiburan bagi 

pengunjungnya, museum ini juga menaruh perhatian pada segi pendidikan dengan 

menampilkan koleksi-koleksi hewan yang tersebar di seluruh dunia. 
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Penelitian ini adalah sebuah studi yang berfokus pada strategi komunikasi 

pemasaran yang dllakukan oleh tim marketing Museum Satwa Batu. Secara lebih 

spesifik, peneliti memilih untuk mengkaji bagaimana proses marketing ini 

memberikan kontribusi terhadap keadaan museum saat ini. Menurut penelusuran 

peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut strategi komunikasi marketing yang 

dilakukan oleh Museum Satwa Batu sebagai sebuah wahana edukasi. Strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh Museum Satwa Batu dianggap menarik oleh 

peneliti karena komunikasi yang dilakukan tentulah berbeda dengan wahana-

wahana lain yang hanya menawarkan hiburan semata. 

Menurut Edward dan Mary Alexander (2008), museum adalah institusi yang 

peduli terhadap koleksi artifak atau obyek lain yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan, artistik, budaya, atau sejarah yang penting dan mampu ditunjukkan 

kepada umum melalui pameran yang mungkin saja permanen atau sementara. 

Museum adalah sarana edukasi non-formal yang unik dan berbeda dengan sekolah, 

karena museum mampu memberikan suasana nyaman dan menyenangkan kepada 

pengunjung, serta pengunjung bisa melihat langsung koleksi benda-benda aslinya. 

Salah satu museum yang menarik adalah museum satwa. Di sini, 

pengunjung dapat melihat berbagai hewan yang sudah diawetkan tidak hanya 

sebagai hiburan atau rekreasi tetapi juga sebagai sarana edukasi. Banyak hewan 

yang tidak mampu bertahan hidup di sekitar kita, karena alasan iklim atau yang 

lain. Tetapi, melalui museum ini, kita dapat melihat hewan tersebut, dilengkapi 

juga dengan penjelasan mengenai asal usul dan habitatnya. Apa yang selama ini 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI ... RICHARD TRISNO WIJAYA



4 

	  

mungkin hanya bisa disaksikan melalui buku atau layar televisi, dapat disaksikan 

secara langsung meskipun sudah berupa hewan yang diawetkan. 

 Museum Satwa bukanlah hal baru di Indonesia. Kota Bogor bahkan sudah 

memiliki Museum Zoologi Bogor yang didirikan pada tahun 1894 dan kota 

Medan memiliki Rahmat International Wildlife Museum & Gallery yang dibangun 

pada tahun 1999. Yang membedakan Museum Satwa Batu dengan museum yang 

lain adalah jumlah pengunjungnya. Mengutip dari Nia Hapsari, tim marketing 

Museum Satwa  Batu, tidak kurang dari 5.000 pengunjung mengunjungi museum 

tersebut setiap harinya dan jumlah itu meningkat menjadi 15.000 pada akhir pekan. 

Cara penataan Museum Satwa Batu yang unik dengan satu diorama 

(miniatur tiga dimensi yang sesuai dengan ukuran asli) untuk satu spesies dan 

digolongkan berdasarkan habitat, membuat tempat ini menjadi salah satu tempat 

yang memudahkan pengunjung untuk mempelajari dan memahami satwa Adanya 

diorama dan fasilitas multimedia semakin membuat museum yang kesannya 

angker menjadi menyenangkan. Dengan adanya museum tersebut, pengunjung 

diharapkan dapat mencintai hewan dan lingkungannya di masa mendatang. 

Komunikasi Pemasaran menurut menurut Pickton dan Broderick (2005) 

dalam bukunya Integrated Marketing Communication,  

“all the promotional elements of the marketing mix which involve the 

communications between an organization and its target audiences on all 

matter that affect marketing performance.” 
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Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi pemasaraan adalah marketing mix 

yang melibatkan didalamnya komunikasi antara organisasi dan target audience 

yang akan mempengaruhi penjualan. (Pickton & Broderick, 2005;4). 

Komunikasi pemasaran adalah salah satu hal yang vital dalam sebuah 

promosi barang atau jasa sehingga hal itu tidak bisa dipandang remeh oleh tim 

marketing dan harus ada strategi yang dilakukan. Menurut Fill (2006 ; 290) 

mengatakan “Strategy is about the means, speed and methods by which 

organisations adapt to and influence their environments in order that they achieve 

their goals.” Jadi dapat diartikan bahwa strategi adalah bagaimana perusahaan 

untuk mempengaruhi lingkungan sekitar untuk mencapai goal mereka. 

Strategi komunikasi pemasaran penting dilakukan agar segala yang 

dilakukan memiliki dampak penjualan dan promosi yang signifikan. Menurut Cris 

Fill (2009) dalam bukunya Marketing Communications : Interactivity, 

Communities and Content. 

“Marketing Communication Strategy is simply the combination of tools of 

the communication mix. In other words, strategy is about the degree of 

direct marketing, personal selling, advertising, sales promotion, and public 

relations that is incorporated within a planned sequence of communication 

activities.” 

Sebelumnya, peneliti telah melakukan pra-survey dan mendapatkan hasil 

bahwa pengunjung didominasi oleh keluarga beserta anak-anaknya. Peniliti 

melakukan wawancara secara acak kepada pengunjung Museum Satwa Batu. Pra-

survey dilaksanakan pada tanggal 29 April 2012 di Museum Satwa Batu.  
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Salah pengunjung yang diwawancarai mengungkapkan bahwa ia dan 

keluarganya tertarik untuk berkunjung karena pengunjung tersebut merasa 

Museum Satwa Batu ini nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga. Pengunjung 

lain yang berasal dari kota Surabaya menyatakan bahwa Museum Satwa Batu ini 

berbeda dengan museum satwa lainnya yang penataannya kurang rapi, terkesan 

ala kadarnya dan kurang terawat. Hal itulah yang menyebabkan ia mau kembali 

mengantar ketiga anaknya yang berusia 5, 8, dan 9 tahun untuk kembali 

mengunjungi Museum Satwa Batu ini untuk kedua kalinya. 

Poin yang dapat peneliti ambil sebagai pijakan peneliti memilih judul ini 

adalah wahana museum satwa Batu ini adalah wahana ini adalah wahana rekreasi 

edukasi keluarga yang dipilih keluarga karena museum ini unik dan edukatif. 

Kekhasan dari museum ini, peneliti lihat sebagai market booster yang dapat dijual 

oleh tim marketing lebih kuat, jika strategi komuniaksi pemasaran dapat diukur 

lebih lanjut lagi. 

Mathieson dalam Pitana dan Gayatari (2005: 71) menjelaskan bahwa proses 

dalam memutuskan berkunjung destinasi pariwisata merupakan tahap – tahap 

yang dilakukan oleh wisatawan sebelum maupun setelah melakukan perjalanan 

wisata untuk sampai, menyangkut kapan wisatawan akan melakukan perjalanan, 

berapa lama, destinasi apa yang akan dituju. Proses pengambilan keputusan 

seorang wisatawan melalui tahapan lima fase, yaitu : 

1. Kebutuhan atau keinginan untuk melakukan perjalanan. Tujuan dari 

perjalanan dirasakan oleh calon wisatawan yang selanjutnya ditimbang – 

timbang apakah perjalanan tersebut memang harus dilakukan atau tidak; 
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2. Pencarian dan penilaian informasi. Hal ini misalnya, dilakukan dengan 

menghubungi agen perjalanan, mempelajari bahan – bahan promosi (brosur, 

leaflet, media massa), atau mendiskusikan dengan mereka yang telah 

berpengalaman terlebih dahulu. Info ini dievaluasi dari segi keterbatasan 

dan waktu alternatif dari berbagai destinasi yang memungkinkan dikunjungi 

dan pertimbangan – pertimbangan lainnya; 

3. Keputusan melakukan perjalanan wisata. Keputusan ini meliputi antara lain 

daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, jenis akomodasi, cara bepergian 

dan aktivitas yang akan dilakukan di daerah tujuan wisata. 

4. Persiapan perjalanan dan pengalaman wisata. Wisatawan melakukan 

booking dengan segala persiapan pribadi dan akhirnya perjalanan wisata 

dilakukan; dan 

5. Evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Selama perjalanan, tinggal di daerah 

tujuan wisata dan setelah kembali ke Negara asal, wisatawan secara sadar 

maupun tidak sadar selalu melakukan evaluasi terhadap perjalanan 

wisatanya, yang akan mempengaruhi keputusan perjalanan wisatanya 

dimasa yang akan datang.  

 Maka dari itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin menjabarkan strategi 

komunikasi yang digunakan untuk memasarkan Museum Satwa Batu 

sebagai wahana edukasi yang menarik untuk dikunjungi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi komunikasi pemasaran Museum Satwa Batu dalam 

mempromosikan museum satwa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan Strategi 

Komunikasi Pemasaran Museum Satwa Batu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian bermanfaat untuk mendeskripsikan Strategi Komunikasi 

Pemasaran Museum Satwa Batu sebagai wahana edukasi. Penelitian ini 

diharapkan bisa menyediakan data, informasi, maupun referensi kepada 

mahasiswa lain yang tertarik untuk meneliti topik serupa.  Selain itu, secara 

teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada kajian ilmu 

komunikasi, khusunya yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Pemasaran. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi dan pemasaran memiliki hubungan yang erat. Jika digabungkan, 

komunikasi dan pemasaran akan menghasilkan sebuah kajian baru, yaitu 

Marketing Communication (Komunikasi Pemasaran). Komunikasi pemasaran 

adalah komunikasi yang dilakukan untuk target audiences di segala bidang untuk 

mempengaruhi tingkat penjualan (Pickton & Broderick, 2005:4). Komunikasi 
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pemasaran adalah bagian dari pemasaran, seperti iklan misalnya yang adalah 

bagian dari komunikasi pemasaran. Bahkan pada era 1990-an telah di klaim 

bahwa “pemasaran adalah komuniksai dan komunikasi adalah pemasaran. 

Keduanya tak terpisahkan.” (Don E. Schultz, Stanley I. Tannebaum, dan Robert F. 

Lauterborn, yang tertulis pada Shim, Terence A., 2003, hal 4). 

Ketika berbicara mengenai pemasaran, hal yang biasa kita diskusikan adalah 

marketing mix.  Cara paling mudah menggambarkannya adalah melalui konsep 4P 

(Product, Price, Place, dan Promotion). 

 

1.5.2 Integrated Promotional Mix 

Integrated Promotional Mix atau yang disebut juga Integrated Marketting 

Communication (IMC) menurut Kotler adalah cara melihat keseluruhan proses 

marketing dari sudut pandang customer. (Kotler, 2003). Selain itu, Kotler juga 

menjelaskan IMC sebagai proses bagaimana sebuah perusahaan  secara hati-hati 

mengkombinasikan dan mengkoordinasikan saluran-saluran komunikasi untuk 

menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan persuasif tentang organisasi atau 

produk-produknya (Kotler, 1999). 

Banyak keuntungan yang didapat oleh perusahaan melalui IMC ini. 

Keuntungan mendasar yang didapat adalah kesinergian. Kesinergian disini dapat 

digambarkan dengan ungkapan matematika 2+2=5 bahkan lebih. Jadi, apa yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk komunikasi pemasaran bukanlah hal yang 

akan kembali dalam jumlah yang sama dengan pengeluarannya melainkan dapat 
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melebihi apa yang dikeluarkan. Menurut Linton dan Morley (1995), setidaknya 

ada 10 keuntungan yang dapat diperoleh dari IMC, antara lain: 

• Pesan yang disampaikan konsisten 

• Pengeluaran yang lebih hemat 

• Menghindari pesan yang menyimpang dari tujuan 

• Penggunaan media yang lebih baik 

• Ketepatan sasaran dalam marketing yang lebih pasti 

• Biaya operasional yang lebih efisien 

• Pelayanan yang kosisten dengan standarisasi yang tinggi 

• Hubungan kerja yang lebih gampang 

• Creative integrity 

 

1.5.3 Element Of Promotional Mix 

Menurut Belch & Belch (2003:16), alat-alat dasar untuk mencapai tujuan 

dari komunikasi organisasi umumnya mengarah pada promotional mix, yang 

terdiri dari: 

1.5.3.1.  Advertising 

Periklanan merupakan bentuk komunikasi non-personal mengenai 

organisasi, produk, pelayanan atau ide oleh sponsor yang bisa diidentifikasi. 

Komunikasi non-personal dapat dikatakan sebagai komunikasi massa yang 

melibatkan media massa seperti televisi, radio, majalah, dan koran yang mampu 

menyampaikan pesan kepada banyak individu dan secara berulang dalam jangka 

waktu yang sama. 
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1.5.3.2.  Direct Marketing 

Direct marketing adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan paling 

tinggi di ekonomi Amerika Serikat, dimana perusahaan mengkomunikasikan 

secara langsung kepada target customer untuk mendapatkan respon dan/atau 

transaksi. 

Direct Marketing itu lebih dari sekedar direct mail dan katalog surat. 

Banyak varian lain yaitu manajemen database, penjualan langsung, telemarketing, 

respon langsung iklan yang ada di surat, internet, dan berbagai broadcast atau 

media cetak. 

 

1.5.3.3.  Interactive / Internet Marketing 

Seiring dengan masuknya kita ke era millennium baru, banyak inovasi 

baru dalam dunia marketing. Salah satunya adalah Interactive Media. Berbeda 

dengan cara tradisional dalam komunikasi marketing seperti iklan yang hanya 

menggunakan komunikasi 1 arah, media baru yang digunakan ini mengijinkan 

pengguna untuk melakukan berbagai hal, seperti menerima dan menyesuaikan 

informasi atau gambar, membuat request, jawaban dari pertanyaan, dan tentu saja 

melakukan transaksi.  

 

1.5.3.4.  Sales Promotion 

Variabel selanutnya dari Promotional Mix adalah Promosi Penjualan 

(Sales Promotion). Promosi penjualan pada umumnya digambarkan sebagai 
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kegiatan pemasaran yang membutuhkan tambahan nilai tambah atau insentif 

kepada penjual, distributor, atau bahkan pembeli dan akan menstimulasi penjualan 

secara langsung. 

Promosi penjualan pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, consumer-

oriented dan trade-oriented. Pada consumer-oriented, promosi penjualan 

ditujukan kepada pembeli akhir dari produk atau jasa tersebut, seperti memberi 

kupon, contoh produk, diskon, dan sebagainya. Sedangkan pada trade-oriented 

ditujukan kepada mediator penjualan, seperti distributor, penjual grosir, dan 

retailer. 

 

1.5.3.5.  Public Relation 

Pertama-tama kita harus mengetahui perbedaan dasar antara publisitas 

dengan public relation. Publisitas merujuk pada komunikasi non-personal yang 

menceritakan tentang organisasi, produk, jasa, atau ide yang tidak secara langsung 

menggambarkan, tetapi melalui cerita, editorial, atau pengumuman. Sedangkan 

Public Relation adalah manajemen fungsi yang berkepentingan untuk 

mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi strategi dan prosedur individu 

atau perusahaan sesuai dengan ketertarikan publik dan melaksanakan program 

yang sudah direncanakan untuk menarik perhatian publik dan dapat diterima. 

Gagasan Public Relation pertama kali dikenal pada awal abad ke-20. Pada 

tahun 1906. Sebuah perusahaan tambang yang di demo oleh karyawannya kareana 

tidak memperdulikan kepentingan mereka. Akhirnya perusahaan menunjuk 

seorang publisus yang mempunyai ide-ide baru untuk menarik dukungan Publik, 
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namanya adalah Ivy Lee. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengeluarkan press 

release yang berisi bahwa operator tambang batu bara yang telah menyadari 

kepentingan publik yang berada di wilayan sekiar pertambangan, sedang 

menyiapkan rencana untuk dapat memberikan semua informasi yang tersedia 

kepada pers.Keterbukaan ini ternyata mampu meredakan kemarahan terhadap 

operator dan pemogokan pun tidak terjadi lagi. Kesuksesan Ivy Lee dalam kasus 

inilah yang akhirnya memulai sebua karir yang mengubah cara perusahaan 

berhubungan dengan beragam publiknya, yaitu Public Relations. 

Public Relation didefinisikan sebagai “alat komunikasi perusasif yang 

dapat dipakai orang untuk memotivasi orang lain dan institusi lain dalam rangka 

membantu mereka mencapai tujuan.” (Vivian, John. 2008:334). 

 

1.5.3.6.  Personal Selling 

Personal Selling adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasi atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Swastha, 

1998:226). 

Personal Selling sendiri juga dapat melibatkan lebih banyak umpan balik 

secara langsung dan tepat karena dampak dari presentasi penjualan umumnya 

dapat mengukur reaksi customer. Apabila umpanbaliknya tidak menerima, si 

penjual dapat mengganti cara menyampaikan pesan. Teknik ini dapat dapat juga 

menyasar pada target pasar dan customer yang spesifik yang berprospek paling 

cerah terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut. 
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1.5.4. Museum 

Defisi museum menurut ICOM (International Council of 

Museum/Organisasi Permuseuman Internasional dibawah UNESCO) adalah suatu 

badan yang mempunyai tugas dan kegiatan untuk memamerkan dan menerbitkan 

hasil-hasil penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi 

kebudayaan dan llmu pengetahuan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan oleh Museum Satwa 

Batu melalui pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

 

1.6.2  Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif di mana peneliti ingin 

mendeskripsikan Strategi Komunikasi Pemasaran Museum Satwa Batu 

berdasarkan fakta – fakta dan hasil wawancara mendalam kepada pihak Museum 

Satwa Batu. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara 

mendalam (in-depth interview) dengan tim marketing Museum Satwa Batu. 
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1.6.4 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan narasi-narasi kualitatif 

melalui in-depth interiew. 

 

1.6.5 Teknik Analisis Data 

Analisis yang penulis gunakan adalah dengan narasi-narasi kualitatif yang 

merupakan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil interpretsi in-depth 

interview yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan 

masalah penelitian. Kemudian, jawaban informan tersebut akan diinterpretasikan 

oleh peneliti. 
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