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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam misi pemasaran 

serta penentu suksesnya suatu pemasaran. Komunikasi dan pemasaran pada 

hakikatnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemasaran itu sendiri adalah 

sebuah konsep komunikasi dan komunikasi bisa dikatakan sebagai induk dari 

pemasaran. Usaha untuk membalikkan kedudukan pemasaran diatas komunikasi  

justru memberikan kesan yang tidak tepat. Tidak ada perusahaan yang berhasil 

menawarkan produk tanpa menetapkan strategi komunikasi terlebih dahulu 

kepada konsumen. Tanpa adanya komunikasi yang efektif maka kegiatan 

pemasaran tidak berjalan dengan baik.  

Dalam buku“Strategic  Marketing  Comunication”,  Soemanagara  (2008: 

3) menyatakan bahwa hubungan antara pemasaran dan komunikasi merupakan 

hubungan yang erat. Komunikasi merupakan proses pengoperan lambang-

lambang yang diartikan sama antara individu kepada individu, individu kepada 

kelompok, kelompok kepada kelompok dan kelompok kepada massa. 

Penggabungan dua kajian yaitu komunikasi dan pemasaran menghasilkan dua 

“kajian” baru yaitu komunikasi pemasaran (marketing communication).  

Dalam hal komunikasi pemasaran dan dalam konteks ini adalah prilaku 

komunikasi Sales promotion Girls, praktik Komunikasi yang sering digunakan 

adalah komunikasi secara verbal dan non verbal. Penggunaan komunikasi non 
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verbal tidak dapat dipisahkan dari komunikasi verbal. Komunikasi non verbal 

juga digunakan oleh Sales promotion Girls untuk memasarkan produknya. 

Proses penyampaian pesan melalui tenaga Sales ini dapat juga dikaitkan 

dengan personal Selling,  Personal Selling merupakan cara yang efektif untuk 

merayu calon pembeli. Dengan terjadinya komunikasi dua arah yang 

memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara dan pemasar calon 

konsumen, setidaknya akan meciptakan sebuah penilaian positif oleh pelanggan. 

Program personal selling yang menggunakan wiraniaga (sales people) dan 

menekankan dydac communication (komunikasi antar dua orang atau kelompok) 

memungkinkan perancangan pesan secara lebih spesifik dan customized, 

komunikasi yang lebih personal dan pengumpulan umpan balik secara langsung 

dari para pelanggan (Chandra, 2005:208). Bagian ini biasanya dikenal sebagai 

sales promotion, dan karena adanya karakter gender maka terdapat Sales 

Promotion Girls (SPG) dan Sales Promotion Boys (SPB). Pada penelitian ini akan 

dilakukan suatu analisis terhadap penggunaan sales promotion girls dari suatu 

produk perusahaan berkaitan dengan pemasaran produk tersebut dari sisi pesan 

Verbal dan Non Verbal nya. 

Raharti (2001:223) menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh sales promotion girls, yaitu. 1). Performance ini merupakan 

tampilan fisik yang dapat diindera dengan menggunakan penglihatan. Dalam 

perspektif ini, performance juga mengilustrasikan tentang pembawaan seseorang. 

Pembawaan ini diukur dari penampilan outlook (penampilan fisik) dan desain 

dress code (desain pakaian), ukuran dari pembawaan ini subyektif (setiap orang 
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dimungkinkan berbeda). 2). Communicating Style. Komunikasi mutlak harus 

terpenuhi oleh sales promotion girl karena melalui komunikasi ini akan mampu 

tercipta interaksi antara konsumen dan sales promotion girls. Komunikasi ini 

diukur dari gaya bicara dan cara berkomunikasi. Pengukuran atas communicating 

style ini dikembalikan kepada konsumen karena bisa bersifat subyektif. 3). Body 

Language. Body language ini lebih mengarah pada gerakan fisik (lemah lembut, 

lemah gemulai, dan lainnya). Gerak tubuh ketika menawarkan produk dan 

sentuhan fisik (body touch) adalah deskripsi dari body language ini. Pengukuran 

atas body language dikembalikan kepada konsumen karena bisa bersifat subyektif. 

Jika memenuhi unsur tersebut, sangat dimungkinkan sales promotion girls yang 

direkrut perusahaan akan mampu menciptakan persepsi yang baik tentang produk 

yang diiklankan, dan akan diikuti dengan minat pembelian. 

Karena salah satu tugas dari seorang Sales promotion Girls adalah 

memberikan pelayanan terhadap konsumen. Seorang Sales Promotion Girl juga 

menguasai seluruh informasi mengenai produk yang ditawarkan. Dalam hal ini 

Sales promotion Girls  bertugas menjelaskan informasi secara detail mengenai 

seluruh produk yang ditawarkan. Sehingga apabila konsumen yang tidak ingin 

membeli produk disaat itu kemungkinan di masa depan konsumen akan membeli 

produk tersebut karena telah mendapatkan informasi secara lengkap mengenai 

produk tersebut. Karena banyak konsumen yang membandingkan banyak produk 

sejenis terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.  

Pemilihan Sales Promotion Girls Dunhill Mild dan Djarum Super MLD 

adalah Pertama didasari dengan karakter rokok Dunhill Mild adalah salah satu 
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jenis Rokok yang sasaran belinya menengah ke atas, rokok ini bahkan sudah 

dijual di pasar luar. Artinya bagaimana posisi SPG dunhill mild dalam proses 

promosi di Malang. Apakah masih melakukan praktik penawaran dari warung ke 

warung ataukah fungsi komunikasi verbal dan verbalnya sudah lebih pada fungsi 

penawaran yang lebih tinggi, misal hanya menjaga stand pada event tertentu. 

Sedangkan untuk Djarum MLD adalah salah satu produk terbaru dari Djarum, 

MLD merupakan produk Rokok dengan penawaran harga yang lebih murah dari 

Dunhill, menarik kemudian mengamatai bagaimana proses promosi produk 

terbaru dengan menggunakan jasa dari Sales Promotion Girls 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi verbal dan komunikasi 

non verbal yang digunakan oleh Sales Promotion Girls Dunhill dan Djarum MLD 

ketika berinteraksi dengan konsumen pada saat mereka memberikan pelayanan 

terhadap konsumen di kota Malang. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana perilaku komunikasi Sales Promotion Girls Dunhill dan Djarum MLD 

saat berinteraksi dengan konsumen, dan yang paling utama adalah untuk 

mengetahui komunikasi verbal dan komunikasi non verbal dalam perilaku 

komunikasinya.  

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini pun tidak hanya sekedar 

bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perilaku komunikasi dari 

sekelompok Sales Promotion Girl Dunhill dan Djarum MLD dalam memberikan 

pelayanan terhadap konsumennya, namun juga mencoba mencari tahu motif yang 

melatari perilaku komunikasi tersebut. Ketertarikan itu dilandasi pada asumsi 

bahwa setiap individu termasuk Sales Promotion Girls mempunyai keunikan 
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tersendiri dalam berperilaku. Keunikan tersebut dalam penelitian ini adalah suatu 

cara untuk menampilkan sebuah identitas diri secara apa adanya dan suatu 

deskripsi megenai ciri-ciri perilaku komunikasi dari sekelompok Sales Promotion 

Girl Dunhil dan Djarum MLD di Kota Malang. 

Intisari komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau 

stimuli oleh komunikator dalam kepentingan pribadinya kepada pihak lain 

(komunikan), agar pihak lain tersebut mengerti pesan yang dimaksud. Sementara 

itu, intisari pemahaman pemasaran adalah bahwa pemasaran merupakan 

serangkaian kegiatan menyampaikan value atau nilai dari suatu produk dengan 

berbagai macam cara agar produk tersebut bisa dikenal dan memuaskan 

konsumen dalam tingkat berikutnya. Dari kedua intisari ini, kaitan hubungan 

antara komunikasi dengan pemasaran adalah bahwa inti dari kegiatan komunikasi 

adalah pemasaran, dimana dalam suatu kegiatan pemasaran diperlukan 

komunikasi yang efektif dan efisien agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai 

Sebuah study marketing lain yang juga penting untuk sebuah strategi 

pemasaran adalah “Word of Mouth”. Sebagai bagian dari bauran komunikasi 

pemasaran, word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat 

berpengaruh didalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. 

Menurut Lupiyoadi (2006:238), word of mouth adalah suatu bentuk promosi yang 

berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam suatu produk. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa word of mouth merupakan komunikasi yang 

dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian dan menceritakan 

pengalamanya tentang produk atau jasa tersebut kepada orang lain sehingga 
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secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan promosi yang dapat 

menarik minat konsumen lain yang mendengarkan pembicaraan tersebut. 

Menarik kemudian mengamati kegiatan yang dilakukan oleh SPG dalam 

menarik minat beli dari para konsumen. Apakah memang paras cantik dan 

kemudian memakai pakaian yang terkesan seksi ini adalah bagian simbol atau 

pesan non verbalnya. Dari dasar inilah penulis menarik sebuah judul penelitian 

“Komunikasi Verbal dan Non Verbal Sales Promotion Girsl” (SPG) Rokok dalam 

menarik minat beli konsumen (Study pada Rokok Dunhill Mild dan Djarum MLD 

di Malang) 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut : Komunikasi verbal dan non verbal Sales Promotion Girls (SPG) Dunhill 

Mild dan Djarum MLD dalam menarik minat beli konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan: Untuk mengetahui pesan 

komunikasi verbal dan non verbal Sales Promotion Girls (SPG) Dunhill Mild dan 

Djarum MLD dalam menarik minat beli konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya dalam 

pemahaman praktik komunikasi dalam hal ini Verbal maupun non 

verbal yang berhubungan dengan pemasaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

para pelaku komunikasi langsung dalam hal ini Sales Promotion Girls 

agar bisa lebih menggunakan praktik komunikasi pemasaran yang 

lebih efektif 


