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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Ketatnya tingkat persaingan mendorong perusahaan untuk menyusun 

strategi yang tepat guna meraih pasar serta mempertahankan pasar yang telah 

ada. Adanya tantangan ini mengharuskan suatu perusahaan atau para pelaku 

usaha untuk selalu tanggap dan peka serta mampu mengantisipasi terhadap 

perubahan yang telah terjadi sehingga perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan sejenis. Perusahaan harus jeli mencari peluang untuk memasarkan 

produknya dengan menawarkan dan mengkomunikasikan berbagai macam 

keunggulan. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat memenangkan 

persaingan adalah dengan mengenal, mencermati dan mampu menangkap apa 

yang dibutuhkan konsumennya. Perusahaan harus mampu memprediksikan 

kebutuhan konsumen atas barang atau jasa. 

Setiap perusahaan memiliki cara dan aktivitas yang berbeda-beda 

dalam memasarkan produknya dan juga dalam menarik konsumennya 

perusahaan haruslah cerdas membaca situasi dalam bersaing dan harus selalu 

mengikuti perkembangan pasar. Dalam memasarkan produk dan untuk 

menarik konsumen, perusahaan haruslah dapat menyampaikan pesan-pesan 

efektif kepada konsumennya. Selain itu diperlukan juga adanya proses 

komunikasi. Komunikasi adalah proses atau suatu ide dialihkan dari sumber 
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kepada suatu penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi 

perilaku penerima. 

Bauran komunikasi pemasaran merupakan penggabungan dari lima 

model komunikasi dalam pemasaran, yaitu advertising, promosi penjualan 

(sales promotion), public relation, personal selling, dan direct selling. 

Sedangkan event dan exhibition merupakan bagian dari bauran komunikasi 

pemasaran yang dikembangkan oleh bagian promosi penjualan. Komunikasi 

dalam kegiatan promosi penjualan membutuhkan media promosi seperti flyer 

(selebaran), pamflet, banner (poster), katalog, dan profil perusahaan. 

Sedangkan pada personal selling, media–media itu juga dibutuhkan 

khususnya untuk membantu sales (tenaga penjualan) dalam menawarkan 

produk pada konsumen secara tatap muka (Kennedy dan Soemanagara, 2006 : 

2). 

Bauran komunikasi pemasaran dikaitkan dengan penyampaian pesan 

tentang barang, jasa layanan, pengalaman, kegiatan, orang, tempat 

kepemilikan, organisasi informasi, dan gagasan. Luas cakupan kegiatan 

pemasaran ini tidak terlepas dari peran komunikasi, karena pada dasarnya, 

bentuk penyampaian informasi tentang apa yang ditawarkan oleh perusahaan 

pada konsumen tidak terlepas dari penetapan bentuk media penyaluran pesan 

dan pesan itu sendiri. Pentingnya pemahaman komunikasi ini bertujuan agar 

informasi yang disampaikan dapat memberikan dampak yang diinginkan, 

mencapai sebuah kesamaan kehendak. Segala jenis komunikasi, baik 
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komunikasi yang bersifat instruksional maupun motivasional, bertujuan agar 

penerima pesan melakukan sesuatu seperti yang dikehendaki. 

Sebelum menetapkan atau melakukan pemilihan produk atau jasa, 

konsumen akan dihadapkan pada proses pembentukan pandangan (image) 

serta dorongan yang senantiasa menjadi dasar dalam penilaian produk atau 

jasa tersebut. Pengambilan keputusan untuk pembelian keramik hias 

dipengaruhi oleh banyak factor, salah satu diantaranya harga. Betapapun 

bagusnya suatu produk bila tidak diimbangi dengan program promosi yang 

baik maka produk itu akan sulit berhasil untuk dipasarkan.  

Pentingnya komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, 

adalah untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan pendekatan kepada 

para konsumen atau pelanggannya. Agar tujuan dari komunikasi dapat 

berjalan dengan baik, selain diperlukan pesan yang kreatif juga diperlukan 

target atau sasaran komunikasi, di mana dalam hal pemasaran yang menjadi 

sasaran komunikasi adalah konsumen atau pelanggan. Konsumen sendiri 

memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda – beda satu sama lain, dan tidak 

mungkin perusahaan memasukkan semua karakteristik konsumen tersebut 

sebagai sasaran komunikasinya. Keberhasilan perusahaan tentu saja 

bergantung pada pelanggannya, dan mulai dari siapa pelanggannya, 

bagaimana karakteristik pelanggan yang akan mempengaruhi proses 

pembelian, sampai bagaimana daya beli pelanggan, semuanya ditentukan oleh 

proses segmentasi pasar. Setiap perusahaan pasti tidak akan lepas dari proses 

segmentasi pasar. Dengan pemilihan pasar yang tepat, perusahaan sudah 
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mengambil langkah yang baik, sebaliknya jika melakukan kesalahan dalam 

membagi atau menentukan pasar, dapat dipastikan perusahaan tidak akan 

bertahan lama. (Lupiyoadi, 2001:34) 

UD Jawa keramik merupakan perusahaan yang memproduksi keramik 

hias di kota Probolinggo. Lingkup pemasaran yang dilakukan terbatas pada 

wilayah regional Jawa Timur. Secara khusus industri keramik khususnya Jawa 

Keramik memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan usahanya, hal 

ini didukung oleh beberapa faktor seperti bahan baku yang mudah diperoleh, 

tenaga kerja yang mudah didapat, serta untuk memenuhi banyaknya 

permintaan pembelian keramik untuk souvenir pernikahan. Oleh karena itu, 

selain melakukan berbagai inovasi pada keunggulan produk, UD. JAWA 

KERAMIK juga mempunyai program promosi untuk menambah jumlah 

pelanggan mereka. Program promosi tersebut antara lain brosur dan pameran. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UD Jawa Keramik adalah  

membanjirnya keramik impor khususnya dari China, meskipun pemerintah 

telah menerapkan beberapa kebijakan dalam menahan lajunya impor keramik. 

Oleh karena itu  menjadi keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan 

komuniksi pemasaran dengan strategi yang tepat untuk menjalin komunkasi 

dengan konsumen dan pelanggan potensial. 

Melihat strategi komunikasi pemasaran yang telah dijalankan oleh UD. 

JAWA KERAMIK, terlihat bahwa UD. Jawa Keramik belum sepenuhnya 

menjalankan strategi pemasaran yang telah ada khususnya dalam hal promosi. 

Perusahaan masih belum maksimal dalam melakukan penjualan dan 
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mempromosikan produknya. Dari data penjualan yang telah ada dari tahun 

2009 – 2011, penjualan yang dilakukan hanya berdasarkan pesanan pelanggan 

yang berkisar  antara 70.000-80.000 Pcs per bulan. Metode penjualannya pun 

hanya terbatas dengan mengikuti pameran, dan penjualan langsung (direct 

selling). 

Tabel 1 

Data Penjualan UD. JAWA KERAMIK 

TAHUN 2009 – 2011 

Volume Penjualan (Pcs) 

  

Tahun 

  

Besar Sedang Kecil 

Jumlah 

  

2009 22679 21145 28431 72255 

2010 27170 22733 34456 84359 

2011 24265 20321 33084 77670 

Sumber : UD. JAWA KERAMIK (2013) 

 

Banyaknya kebutuhan akan produk tertentu mau tidak mau juga 

membuat banyaknya perusahaan hadir untuk memenuhinya. Perusahaan 

berlomba – lomba untuk menawarkan produk atau jasa mereka, persaingan 

antar perusahaan pun tak terelakkan. Persaingan bisnis semakin kuat sehingga 

diperlukan adanya kelebihan suatu produk dibanding produk lainnya. Setiap 

perusahaan memiliki cara dan aktivitas yang berbeda-beda dalam memasarkan 

produknya dan juga dalam menarik konsumennya perusahaan haruslah cerdas 

membaca situasi dalam bersaing dan harus selalu mengikuti perkembangan 

pasar. Untuk itu dalam memasarkan produk dan dalam menarik konsumen, 

perusahaan haruslah dapat menyampaikan pesan – pesan efektif kepada 

konsumennya, dan untuk itu diperlukan adanya komunikasi. Komunikasi 
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adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima 

dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima (Mulyana, 

2004:62) 

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui pengaruh bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan UD. 

Jawa Keramik terhadap keputusan pembelian dalam meningkatkan penjualan. 

 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis dapat 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh UD. 

Jawa Keramik?  

2. Apakah bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh UD. Jawa 

Keramik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian? 

3. Diantara variabel bauran komunikasi pemasaran variabel manakah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

UD. Jawa Keramik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan diantara bauran 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh UD. Jawa Keramik 

terhadap keputusan pembelian. 



 7 

3. Untuk mengetahui diantara variabel bauran komunikasi pemasaran 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

D. Batasan Penelitian 

 Untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan dan 

pembahasan agar lebih berfokus, maka diperlukan pembatasan masalah yang 

nantinya hanya akan membahas tentang bagaimana pengaruh pelaksanaan 

bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan UD. JAWA KERAMIK 

terhadap keputusan pembelian. 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan 

untuk meningkatkan produksi barang/jasa. 

2. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai kajian, informasi ataupun wawasan bagi peneliti serta untuk 

mendorong pengembangan kajian peneliti selanjutnya. 


