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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang semakin ketat, industri sepatu nasional harus siap 

menghadapi tantangan yang ada di era globalisasi ini. Banyak sepatu yang 

diekspor dari luar negeri, ini menjadi tantangan bagi industri sepatu di 

Indonesia agar meningkatkan strategi untuk mengenalkan produk ke 

konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Guna menjaga eksistensinya, 

setiap perusahaan dituntut untuk melakukan transformasi dengan 

meningkatkan daya saing produk berupa peningkatan nilai tambah dan 

produktivitas di semua aspek yang dimilikinya, agar dapat bersaing di pasaran. 

Suatu usaha yang memasuki pasar memerlukan suatu strategi agar dapat 

bersaing dengan produk yang sejenis di pasaran. Pasar yang berfungsi dengan 

baik hanya mungkin di masuki oleh produsen yang menguasai information 

content yang di butuhkan oleh costumer dalam produk dan jasa yang di 

masukkan ke pasar. Menghadapi keadaan yang seperti ini maka setiap 

perusahaan dituntut untuk terus dapat mempertahankan kredibilitasnya agar 

tetap bertahan dalam dunia bisnis, setiap perusahaan tentu saja memiliki 

tujuan, sasaran ataupun visi dan misi yang jelas dalam setiap kegiatannya. 

Tercapainya suatu tujuan perusahaan yaitu salah satu publik sasaran dari 
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sebuah organisassi perusahaan agar para pelanggan membeli atau 

mengkonsumsi produk atau jasa yang perusahaan hasilkan.  

Strategi yang cocok adalah dengan menjadikan perusahaan-perusahaan 

indonesia memiliki daya saing tinggi dalam jangka panjang 

da dalam mengahadapi persaingan tingkat dunia. Hanya dengan membuat 

perusahaan-perusahaan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan customer 

mereka, menghasilkan produk dan jasa yang bermutu, serta cost effeftive, 

mereka akan memiliki kemampuan bertahan dan berkembang 

dalam menghadapi persaingan yang bersifat global dan tajam. Pada 

kenyataanya para konsumen dan pelanggan terdiri dari banyak orang yang 

berbeda kepentingan-kepentingannya dengan suatu organisasi 

tertentu,karenanya berbeda-beda pula teknik pembinaan hubungan dengan 

mereka itu. Perusahaan tersebut harus dipertahankan jangan sampai pindah 

perhatiannya dan menjadi pelanggan perusahaan lain.  

Dilain pihak, perusahaan harus berusaha agar konsumen yang satu atau 

dua kali menggunakan produk atau jasa yang kita buat diusahakan agar 

tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang kita buat untuk kemudian 

digerakkan sehingga menjadi pelanggan. Hal ini di dasari bahwa begitu 

pentingnya pelanggan sehingga harus kita prioritaskan. Oleh karena itu 

semakin majunya peradaban manusia mau tidak mau akan mempengaruhi 

tingkat kebutuhan yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Kehidupan modern 

lambat laun akan menyebabkan manusia semakin hidup konsumtif. Untuk 
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memperlancar kegiatannya perusahaan dengan pihak luar maka suatu 

perusahaan perlu menerapkan adanya suatu komunikasi bisnis agar semua 

kegiatan perusahaan menjadi lancar dan pelanggan juga puas atas pekerjaan 

yang telah kita buat.  

Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2009), komunikasi 

pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, 

membijuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung, tentang produk dan merek yang dijual. Intinya komunikasi 

pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta 

merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen. 

Kontribusi komunikasi pemasaran dalam membentuk ekuitasmerek 

melalui bauran komunikasi (marketing communication mix) dan kerangka 

dasar komunikasi umum (iklan, promosi penjaualan, acara dan pengelaman, 

hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung & pemasaran 

intekaktif, dari mulut ke mulut, dan penjualan personal) akan membentuk 

minat konsumen terhadap kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan 

hubungan merek. Dalam operasional perusahaan komunikasi pemasaran 

memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, 

komunikasi pemasaran memiliki peranan memberikan informasi, membujuk, 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang 

produk dan merek yang dijual.  
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Komunikasi pemasaran adalah usaha untuk menyampaikan pesan kepada 

public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar dan 

memusatkan perhatian pada produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen.  

Opini yang diberikan masyarakat juga dapat mempengaruhi kebijakan 

perusahaan. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, perusahaan haruslah 

menggunakan metode pemasaran modern. Dengan tujuan agar informasi-

informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan dapat diakses oleh target 

konsumen secara tepat. Cara ini membutuhkan lebih dari sekedar 

mengembangkan dan membuat harga produk atau jasa. Diperlukan 

pengkomunikasian informasi melalui berbagai communication channel atau 

media yang akan dilalui data/informasi pada proses transmisi dalam suatu 

komunikasi. Baik langsung maupun tidak langsung dan mengkoordinasikan 

distribusinya. Perusahaaan juga harus berkomunikasi dengan pelanggan 

potensialnya, agar bisa berperan sebagai komunikan dan juga komunikator. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Strategi Komunikasi Pemasaran Produk 

Sepatu Bata (Studi Toko Sepatu Bata di Malang Town Square), adapun 

alasannya peneliti melihat dari eksistensi PT. Sepatu Bata Tbk berdiri tahun 

1931 hingga sekarang dengan banyaknya competitor baru dan kondisi 
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ekonomi Indonesia yang tidak stabil, PT. Sepatu Bata Tbk mampu 

mempertahankan eksistensinya di pasar sepatu Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimana strategi komunikasi pemasaran produk sepatu bata (Studi Pada 

Toko Sepatu Bata di Malang Town Square)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang ditentukan 

maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:  

“Untuk mengetahui pengaruh strategi komunikasi pemasaran produk 

sepatu bata (Studi Pada Toko Sepatu Bata di Malang Town Square)”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhmmadiyah Malang, serta menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis terhadap minat produk sepatu Bata di 

Malang Town Square. 
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2.   Manfaat Praktis 

Data yang diperoleh dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi 

pengelola perusahaan sepatu lainnya dalam meningkatkan strategi 

komunikasi pemasaran. 


