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ABSTRAK
Dampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap sektor pariwisata global cukup signifikan. Taman Wisata
Karang Resik Tasikmalaya merupakan salah satu sektor pariwisata yang mengalami penurunan omset hingga 70%.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran terpadu atau Intergrated Marketing
Communication (IMC) yang dilakukan oleh Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya sebagai upaya meningkatkan volume
penjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa
studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan
pendekatan teori komunikasi pemasaran terpadu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya mengaplikasikan unsur -unsur komunikasi pemasaran terpadu yaitu Promotions, Public Relations, Advertising,
Sponsorship, Word-of-Mouth Marketing (WOMM), Personal Sales, Direct Marketing, dan Digital Marketing. Implementasi
strategi komunikasi pemasaran terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan tiket taman wisata karang
resik Tasikmalaya.
Kata Kunci
Komunikasi pemasaran terapdu, Volume penujualan, Taman wisata Karang Resik
pekerjaan industri pariwisata global dan yang terburuk
ialah benua Asia, di Indonesia sendiri, total kunjungan
wisatawan baik local maupun mancanegara menurun
sebesar 75,03 persen dibanding tahun 2019 [3]. Salah
satu sektor pariwisata yang terdampak pandemi ialah
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya. Menurut
keterangan tim manajemen Karang Resik Tasikmalaya,
kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah
setempat dikarenakan adanya pandemi Coronavirus
Disease (Covid-19) menyebabkan penurunan penjualan
hingga 70%.

1. PENDAHULUAN
Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah
menimbulkan dampak yang signifikan terhadap
perekonomian Nasional. Hal ini dibuktikan dengan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan
angka -2,07 persen dibandingkan tahun 2019 yang
mencapai 5,02 persen.
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Sebagai upaya menghadapi masalah yang ada, diperlukan
strategi komunikasi pemasaran yang tepat. Komunikasi
pemasaran merupakan alat untuk memberi informasi,
membujuk, serta mengingatkan konsumen secara
langsung maupun tidak langsung tentang produk dan
merek yang dijual [4]. Setiap perusahaan harus memiliki
starategi komunikasi pemasaran, hal ini dikarenakan
starategi dalam komunikasi pemasaran merupakan
keseluruhan dari konsep komunikasi dan pemasaran [5].
Komunikasi pemasaran terpadu dianggap efektif untuk
diterapkan
perusahaan
sebagai
suatu
strategi
meningkatkan penjualan [6].
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PDBIndonesia Tahun 2017 – 2020 (Persen). Sumber:
Badan Pusat Statistik (2020) [1].
Pada grafik tersebut, digambarkan penurunan PDB yang
cukup signifikan. Dalam hal ini sektor parawisata
merupakan sektor yang paling terdampak pandemi [2].
Hal ini dibuktikan dengan terpangkasnya 50 juta

Komunikasi pemasaran terpadu atau
Intergrated
Marketing Communication (IMC) merupakan suatu
proses yang dirancang untuk memastikan semua kontak
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merek yang diterima oleh pelanggan terhadap produk,
layanan, atau organisasi relevan dan konsisten dari waktu
ke waktu [7]. Pendapat lain mengatakan bahwa
komunikasi pemasaran terpadu adalah integrasi dan
koordinasi yang cermat terhadap banyak perusahaan dan
merupakan saluran komunikasi untuk menyampaikan
pesan yang jelas, konsisten, serta menarik tentang
perusahaan dan produknya [8].

sejumlah informasi dan membaca literatur terkait
taman wisata karang resik sebagai penunjang
penelitian dan digunakan untuk pedoman dalam
pengumpulan data.
2. Teknik Pengumpulan Data
Setelah mendapat sejumlah informasi dari studi
literatur, peneliti melakukan wawancara observasi dan
dokumentasi kepada pihak terkait. Pengumpulan data
ini memerlukan waktu kurang lebih 1-2 bulan.
3. Teknik Reduksi Data
Selanjutnya peneliti mereduksi data, merangkum hasil
wawancara, memilah, kemudian diseleksi dan
disederhanakan menjadi data yang lebih valid.
4. Teknik Penyajian Data
Setelah disederhanakan, data kemudian dianalisa
secara deskriptif kualitatif dengan menentukan
segmentasi dan target market Taman Wisata Karang
Resik
Tasikmalaya,
dan
menganalisis
data
menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran
terpadu dengan delapan (8) indikator (Promotions,
Public Relations, Advertising, Sponsorship, Word-ofMouth Marketing (WOMM), Personal Sales, Direct
Marketing, Digital Marketing).
5. Penarikan Kesimpulan
Data dipaparkan oleh peneliti secara kualitatif
deskriptif
menggunakan
analisis
komunikasi
pemasaran terpadu dan
selanjutnya dilakukan
penarikan kesimpulan. Peneliti juga memberi saran
terhadap pihak tanam wisata taman wisata karang resik

Komunikasi pemasaran terintegrasi mengacu pada
sinkronisasi pemasaran untuk membuat nilai yang lebih
baik dan pesan yang kuat. Tugas lain dari IMC adalah
membuat kombinasi optimal dari bauran komunikasi
pemasaran yang terdiri dari,
1. Promotions (Promosi)
2. Public Relations (Hubungan Masyarakat)
3. Advertising (Periklanan)
4. Sponsorship
5. Word-of-Mouth Marketing (WOMM) menyebarkan
komentar positif
6. Personal Sales (Penjualan Pribadi)
7. Direct Marketing (Pemasaran Langsung)
8. Digital Marketing (Pemasaran Digital) [9].
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi
pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Taman Wisata
Karang Resik dalam meningkatkan volume penjualan
dimasa Pandemi. Untuk mencapai tujuan tersebut,
peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak
manajemen Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya.
Output dari penelitian ini adalah model strategi
pemasaran terpadu pada bisnis sektor pariwisata. Hal ini
dilakukan karena penelitian terdahulu tentang strategi
pemasaran terpadu lebih banyak berfokus pada industri
kuliner [6], [10], [11], [12], [13].

3. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Segmentasi Pasar
Segmentasi pasar adalah konsep mendasar yang
digunakan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang
menguntungkan [14]. Setelah melakukan segmentasi,
perusahaan bisa menentukan target pasar yang akan
dilayani [12]. Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya
merupakan industri sektor pariwisata yang terletak di
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Pihak
manajemen mengatakan,

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Peneliti bermaksud untuk memaparkan strategi
komunikasi pemasaran terpadu dalam meningkatkan
volume penjualan pada Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya dimasa pandemi Covid-19. Caranya adalah
dengan menjabarkan kejadian, mengungkapkan fakta,
keadaan, serta fenomena yang terjadi saat penelitian
berlangsung berdasarkan keadaan sebenarnya di
lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah tim
manager pemasaran Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya yang terdiri dari 2 orang. Teknik
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah studi literatur, wawancara, observasi dan
dokumentasi. Adapun proses analisis data terdiri dari 5
tahap yaitu,

“Sebelum dilanda pandemi, strategi pemasaran yang
dilakukan oleh pihak wisata Karang Resika adalah
merangkul pihak sekolah, banyak pengunjung dari
berbagai sekolah. Namun, setelah adanya pandemi
pihak sekolah menjadi takut untuk menerima tamu
karena takut tersebarnya virus kepada para siswa.
Sehingga, selain dipaksa tutup oleh peraturan
pemerintah, pandemi covid-19 juga membuat strategi
pemasaran dari taman wisata Karang Resik berubah.
Pada masa pandemi, pihak wisata Karang Resik
mengubah target pemasaran menjadi masyarakat
umum. Hal ini dibuktikan dengan pembukaan beberapa
wahana baru. Setelah membuka wahana baru, taman
wisata Karang Resika menjadi kelas perbincangan
nasional. Bahkan salah satu selebgram asal Jambi juga

1. Teknik Persiapan
Langkah pertama yang dilakukan dalam proses analisis
data pada penelitian ini adalah mengumpulkan

1494

Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar
Bandung, 4-5 Agustus 2021
membahas wahana baru tersebut, salah satu wahana
Korea bahkan sampai mendapat apresiasi Kedubes
Korea. Rasa penasaran masyarakatpun meningkat”

(instagramable), Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya melakukan berbagai macam periklanan
non cetak melalui media sosial seperti Instagram,
Youtube, dan Whatsapp. Selain itu, Taman Wisata
Karang Resik Tasikmalaya telah memasang iklan
pada website e-commerce seperti traveloka.com
travelpromo.com, peng-inapan.net, jenishotel.info,
sikidang.com, jasatravel.net, itrip.id dan sebagainya.

Berdasarkan
keterangan pihak manajemen, Taman
Wisata Karang Resik Tasikmalaya mengubah strategi
marketingnya dengan cara menyesuaikan segmentasi
pasar dengan kondisi yang ada. Apabila sebelum
pandemi target pasar Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya merupakan pelajar dengan rentang usia 14 18 tahun, setelah pandemi target pasar industri pariwisata
yang berada di Tasikmalaya ini adalah masyarakat umum
yang berada di sekitar Kota Tasikmalaya, hal ini
didukung oleh pembukaan lima (5) wahana baru, antara
lain The Delhi (Taman India), Nagoya Hills (Bukit
Jepang), Jeju Park (Taman Korea), Volendam (Taman
Belanda), dan Santorini (Taman Yunani).
3.2 Penerapan IMC pada Taman Wisata Karang
Resik
1. Promotions (Promosi)
Promosi penjualan adalah inti kampanye pemasaran
yang terdiri dari berbagai media insentif dimana
sifatnya bukan jangka panjang yang direncanakan
[15]. Elemen promosi yang diterapkan oleh Karang
Resik Tasikmalaya adalah harga tiket yang
ditawarkan relative terjangkau yaitu sebesar
Rp35.000/ orang. Tiket ini sudah termasuk wahana
baru dan farm house, selain itu tiket juga dapat
ditukarkan dengan minuman. Dibukanya beberapa
wahana baru dengan harga tiket yang terjangkau
membuat masyarakat tertarik untuk mengunjungi
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya.
2.

Public Relations (Hubungan Masyarakat)
Merupakan bentuk komunikasi yang tidak dibayar.
Public Relations digunakan untuk mempengaruhi
target, meningkatkan citra dan meningkatkan nilai
produk, layanan, organisasi, orang atau ide [9].
Pendekatan hubungan masyarakat yang dilakukan
oleh Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya,
adalah dengan mengajak masyarakat dalam
berkolaborasi untuk menaati peraturan pemerintah
menerapkan protokol kesehatan. Taman Wisata
Karang Resik Tasikmalaya juga terus berupaya
untuk membina hubungan yang positif kepada
masyarakat setempat serta tanggap dalam
menanggapi kebutuhan masyarakat.

3.

Advertising (Periklanan)
Iklan merupakan presentasi non personal dan
promosi yang berupa ide, barang, atau jasa oleh
sponsor tertentu [4]. Periklanan dapat dilakukan
melalui siaran televisi atau radio, menjadi
sponsor, membayar iklan di media sosial, print
atau online. Memiliki wahana luar negeri yang
menjadi andalan dengan konsep kekinian
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4.

Sponsorship
Sponsorship adalah platform komunikasi pemasaran
dalam beragam bentuk. Dimana tujuan dan
pengukuran, sponsorship telah berfungsi seperti
iklan [16]. Bentuk sponsorship yang dilakukan
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya adalah
mengajak para selebgram dan pemerintah untuk
bekerjasama hal ini dibuktikan dengan adanya
postingan promosi yang dilakukan Taman Wisata
Karang
Resik
Tasikmalaya
melalui
akun
Disporabudpar Kota Tasikmalaya, tim manajemen
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya juga
sangat terbuka bila ada selebgram atau youtuber
yang berniat untuk mereview Taman Wisata Karang
Resik Tasikmalaya.
Selain itu, mereka juga
menggandeng para jurnalis kota untuk meliput
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya, hal ini
dibuktikan dengan artikel artikel yang berisi ajakan
untuk mengunjungi Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya. Artikel tersebut dapat dibaca di
m.ayotasik.com
atau
kabarpriangan.-pikiranrakyat.com.

5.

Word-of-Mouth Marketing
Marketing dari mulut ke mulut telah menjadi sumber
informasi penting dan berpengaruh pada sikap
konsumen dalam mepengaruhi perilaku pembelian
konsumen. Hal ini dianggap sangat penting dalam
pelayanan industri, karena produk tidak berwujud
tidak dapat dengan mudah dievaluasi sebelum
dikonsumsi [17]. Dibukanya berbagai wahana baru
membuat masyarakat dengan sendirinya menerapkan
penjualan dari mulut ke mulut atau word mouth
marketing hal ini juga sangat mempengaruhi
penjualan dikarenakan word of mouth marketing
secara langsung dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan menumbuhkan rasa penasaran atau
ketertarikan.

6.

Personal Sales (Penjualan Pribadi)
Personal Sales adalah salah satu alat penjualan dan
promosi dasar, karena merupakan bagian dari
komunikasi pemasaran terpadu yang saat ini beralih
dari pemasaran massal [18]. Penjualan personal
yang dilakukan oleh Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya adalah, menawarkan berbagai promosi
yang ada dan wahana baru yang tersedia di Taman
Wisata Karang Resik Tasikmalaya secara personal.
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7.

Direct Marketing (Pemasaran Langsung)
“Pemasaran langsung digunakan untuk membangun
dan memelihara hubungan mitra dengan konsumen
saat ini dan calon konsumen dengan memberikan
mereka kepuasan, dan manfaat bagi perusahaan
Melalui pemasaran langsung, perusahaan dapat
berkomunikasi dengan pelanggan mereka secara
langsung
dengan
menghilangkan
saluran
pemasaran.” [19]. Pemasaran langsung yang
diterapkan melalui fitur yang ada pada whatsapp
business, dengan mencantumkan nomor atau kontak
whatsapp yang ada pada bio instagram, calon
pengunjung dapat mengetahui jadwal beroperasinya
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya. Selain
itu, fitur balasan otomatis atau bot juga digunakan
sebagai strategi marketing Taman Wisata Karang
Resik Tasikmalaya. Apabila calon pengunjung
mengirimkan pesan terlebih dahulu, maka pesan
akan otomatis dijawab dengan ucapan pembuka,
ucapan terima kasih karena telah menghubungi serta
fitur berupa angka untuk mengetahui informasi lebih
dalam, fitur tersebut diantaranya,

Promosi (Harga dan Diskon)
Hubungan Masyarakat (Berkolaborasi
dengan Masyarakat setempat)
Periklanan (Memaksimalkan
Instagram, Youtube, Whatsapp dan
Website)

Sponsor (Mengajak selebgram dan
portal berita berkolaborasi)

Pemasaran dari Mulut ke mulut
(Membuka wahana baru hingga
menumbuhkan rasa ingin tahu dari
masyarakat)

0 = Status Buka atau Tutup
1 = Harga Tiket Masuk (HTM)
2 = Jenis Wahana
3 = Fasilitas
4 = Lokasi Maps
8.

Penjualan Langsung (Membuat
Promosi Personal oleh Karyawan)
Pemasaran Pribadi (Melakukan
komunikasi personal terhadap calon
konsumen)

Digital Marketing (Pemasaran Digital)
Pemasaran digital saat ini telah menjadi bagian yang
tak terpisahkan dari setiap bisnis terlepas dari ukuran
dan jenisnya [20]. Selain itu pemasaran digital
dimasa pandemi dapat menjadi “jantung marketing”
karena, apabila pemasaran digital tidak dilakukan
dengan baik maka optimalisasi penjualan tidak dapat
tercapai. Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya
juga menerapkan sebagian pemasarannya melalui
digital marketing, salah satu upaya yang dilakukan
adalah mengubah feed instagram dengan desain
yang senada agar lebih menarik, dan me-repost story
instagram pengunjung Taman Wisata Karang Resik
Tasikmalaya.

Pemasaran Digital (Memaksimalisasi
sarana Digital)
Gambar 1. Model Strategi Komunikasi Pemasaran
Terpadu pada Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya
KESIMPULAN
Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) telah
menyebabkan sektor pariwisata yang ada di Tasikmalaya
yaitu Karang Resik mengalami penurunan omset sampai
70%. Maka dari itu pihak manajemen Taman Wisata
Karang Resik Tasikmalaya mengubah segmentasi pasar
dan mengaplikasikan unsur -unsur komunikasi
pemasaran terpadu yaitu Promotions, Public Relations,
Advertising, Sponsorship, Word-of-Mouth Marketing
(WOMM), Personal Sales, Direct Marketing, dan Digital
Marketing. Hal ini menjadikan rasa penasaran dan
minat masyarakat untuk berlibur atau mengunjungi
Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya meningkat.

3.3 Model Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu
pada Taman Wisata Karang Resik Tasikmalaya
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Taman wisata karang resik Tasimalaya perlu menerapkan
strategi komunikasi pemasaran terpadu secara konsisten
dan berkelanjutan. Perlu adanya evaluasi dan
pengembangan strategi agar peningkatan voleme
penjualan secara dapat dirasakan secara rill.
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