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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun 

melalui saluran tambahan atau media, yang bertujuan untuk memberikan dan 

mengirimkan suatu pesan dengan maksud tertentu (Little John & Foss 

(2009:4). Dalam melakukan komunikasi tatap muka, beberapa kendala 

komunikasi yang lebih kompleks adalah komunikasi yang menempatkan unsur 

tambahan yaitu saluran komunikasi atau media. Penggunaan media cenderung 

menghambat proses komunikasi yang dijalankan, atau bahkan dapat terjadi 

kegagalan komunikasi yang serius dan dapat merugikan kedua belah pihak 

(Dermawan, 2006:38). Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengatur dan 

mengontrol jalannnya arus komunikasi agar efektif dan efisien. Dalam hal ini 

komunikasi pemasaran yang disusun akan ditentukan oleh bagaimana 

dijabarkan dan dipublikasikan dalam sebuah perencanaan strategi komunikasi 

yang tepat. Sebelum proses komunikasi pemasaran dilakukan atau dibuat, 

asumsi atas keputusan yang diambil harus didasarkan pada kemampuan untuk 

meningkatkan manfaat yang akan diperoleh dari komunikasi pemasaran yang 

akan dilakukan.  

Komunikasi pemasaran membantu perusahaan mengidentifikasi 

metode yang paling tepat dan efektif dalam berkomunikasi dan membangun 

hubungan dengan konsumen dan para pemegang kepentingan yang lain, 
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seperti pegawai, pemasok, investor, kelompok kepentingan dan publik pada 

umumnya (Hermawan, 2002:52). Sama halnya ketika membicarakan tentang 

komunikasi pemasaran pada suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten 

Tulungagung yang terkait dengan upaya pemerintah daerah untuk 

memasarkan produk unggulannya. Perancangan komunikasi pemasaran yang 

tepat dapat memberikan dukungan atas upaya pemerintah daerah dalam 

memaksimalkan potensi daerah terkait dengan produk yang dihasilkan. 

Komunikasi pemasaran dalam sistem informasi terdiri dari orang, peralatan, 

prosedur untuk mengumpulkan, memilih, mengevaluasi dan mendistribusikan 

informasi yang dibutuhkan dengan tepat waktu dan akurat kepada target 

pencapaian tujuan secara maksimal. 

Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi yang cukup besar 

dibidang pertambangan dengan salah satu komoditi berupa tambang marmer 

dan memiliki banyak potensi sentra industri kerajinan marmer dan onix. 

Industri rakyat menyerap hingga sekitar 2.000 perajin dan 650 orang tenaga 

kerja dengan hasil produksi sebesar 4.570.000 unit pertahun tambang yang 

terletak di Kecamatan Campur Darat menjadi komoditas utama karena 

memiliki deposit yang cukup besar yaitu 124.062.500 meter kubik. Apabila 

dibandingkan dengan kota penghasil marmer di Indonesia, Kulonprogo juga 

merupakan penghasil marmer di Indonesia. Namun demikian memiliki 

kapasitas produksi yang masih jauh berada di bawah Kabupaten Tulungagung, 

dimana jumlah produksi yaitu sebesar 720.000 meter kubik (diakses Senin 14 

April 2014. Pukul 16.00 www.jogjainvest.jogjaprov.go.id). Dengan potensi 
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yang besar dan pengukuhan sebagai “kota marmer” tersebut, Tulungagung 

terus membutuhkan upaya dan komunikasi pemasaran dan promosi melalui 

kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan memberikan 

infromasi kepada masyarakat luas.  

Komunikasi pemasaran yang baik dapat meyeimbangkan antara 

informasi yang dimiliki instansi dengan apa yang mereka butuhkan dan 

bagaimana cara penawaran kepada khalayak. Komunikasi pemasaran dan 

didukung dengan program yang handal serta terpadu dengan elemen-elemen 

pemasaran diperlukan untuk memperkuat identitas yang dimiliki oleh 

Kabupaten Tulungagung sebagai pusat industri marmer di Jawa Timur. 

(diakses Senin 14 April 2014. Pukul 13.4 

www.antarjatim.com/lihat/berita/73116/semangat-joko-perajin-marmer-yang-

kilauan-tulungagung).  

Bagi pemilik usaha Industri Kecil Marmer dan Onix di Kabupaten 

Tulungagung terjadinya bencana Tsunami di Jepang memberikan dampak 

negatif terhadap penjualan produk, dimana Negara Jepang merupakan pangsa 

pasar terbesar di kawasan Asia. Selain itu dampak terjadinya krisis keuangan 

global pada tahun 2009 menyebabkan melemahnya kemampuan daya beli 

sehingga berdampak pada penurunan penjualan di negara-negara yang 

terimbas adanya krisis global. Dari internal industri sendiri akibat adanya 

peningkatan harga bahan baku yang mencapai 50% dampak dari perubahan 

cuaca terlebih ketika musim hujan menjadikan faktor penghambat atas upaya 

pemilik untuk mengembangkan usaha yang dilakukan. Beberapa faktor 

http://www.antarjatim.com/lihat/berita/73116/semangat-joko-perajin-marmer-yang-kilauan-tulungagung
http://www.antarjatim.com/lihat/berita/73116/semangat-joko-perajin-marmer-yang-kilauan-tulungagung
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kendala tersebut apabila tidak dilakukan langkah antisipasi dengan campur 

tangan pemerintah dengan sendirinya upaya pemilik untuk mengembangkan 

usaha tidak mungkin terwujud. (diakses Senin 14 April 2014. Pukul 15.15 

mobile.kontan.co.id/news/wah-kilau-produk-marmer-tulungagung-kian-pudar-

1) 

Upaya Pemerintah pada Industri Kecil Marmer dan Onix di Kabupaten 

Tulungagung yaitu dengan melakukan berbagai bentuk komunikasi pemasaran 

yang bertujuan untuk memberikan informasi secara lengkap terkait dengan 

upaya peningkatan kesahteraan para pemilik industri kecil. Bentuk-bentuk 

komunikasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan dukungan terkait 

dengan penjualan produk yang dilakukan. Komunikasi pemasaran yang 

dilakukan bertujuan untuk memberikan dukungan atas aktivitas produksi yang 

dilakukan pemilik sehingga memiliki pasar yang jelas dan pada akhirnya 

upaya peningkatan kesejahteraan pemilik industri kecil dapat secara maksimal 

dapat terwujud. 

Untuk itu, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik 

mengambil judul: Komunikasi Pemasaran Marmer dan Onix Oleh 

Pemerintah. (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di 

Kabupaten Tulungagung). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, permasalahan dalam 

penelitian maka rumusan masalah adalah “Bagaimana Komunikasi Pemasaran 

Marmer dan Onix Oleh Pemerintah di Kabupaten Tulungagung?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Komunikasi Pemasaran Marmer dan Onix Oleh Pemerintah di 

Kabupaten Tulungagung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bagi mahasiswa dan 

akademis dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan 

dalam membuat sebuah konsep serta strategi komunikasi pemasaran 

marmer dan onix oleh pemerintah. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka 

wawasan bagi masyarakat luas terutama terhadap dinas atau instansi 

terkait, dalam membuat dan menjalankan komunikasi pemasaran marmer 

dan onix oleh pemerintah di Kabupaten Tulungagung. 

 

  

 


