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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 

Dalam era globalisasi kegiatan setiap perusahaan mengalami persaingan 

yang sangat tajam. Dengan semakin ketatnya persaingan tersebut, membuat para 

pelaku usaha baik itu perseorangan maupun perusahaan haruslah menonjolkan 

produknya dari persaingan harga, kualitas produk, distribusi dan promosi. Semua 

ini dilakukan agar  perusahaan tetap bertahan dalam persaingan. Namun demikian, 

meskipun perusahaan telah berusaha bersaing dan memberikan yang terbaik untuk 

pelanggan belum tentu dapat menjamin akan berhasilnya usaha pencapaian tujuan 

perusahaan, karena tiap konsumen maupun pelanggan memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda-beda terhadap produk maupun jasa yang ada dipasar. 

Kondisi pasar yang dinamis tentunya menjadikan konsumen juga semakin pintar 

dan selektif dalam memilih produk yang akan dibeli. proses persaingan pemasaran 

ini bisa difahami dengan apa yang diungkapkan Kotler (2003) Pemasaran 

merupakan suatu proses sosial yang didalamnya terdapat individu dan kelompok, 

untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan,menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain.  

Pemasar akan banyak berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun 

perusahaan telah menetapkan segmentasi dan memilih target market yang sesuai 

produk mereka, tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ada dalam target tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menafsirkan pesan yang 
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disampaikan oleh pemasar. Untuk itu, kegiatan pemasaran harus didukung dengan 

adanya proses komunikasi yang efektif. Dengan demikian komunikasi merupakan 

salah satu  aspek penting dalam misi pemasaran serta penentu suksesnya suatu 

pemasaran. Komunikasi dan pemasaran pada hakikatnya adalah hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Tanpa adanya komunikasi yang efektif maka kegiatan pemasaran 

tidak berjalan dengan baik.  

Hubungan antara pemasaran dan komunikasi merupakan hubungan yang 

erat. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan baik verbal maupun 

nonverbal 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 

“kajian” baru yaitu komunikasi pemasaran (marketing communication) 

(Soemanagara, 2008:3). 

Kegiatan Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat 

dilepaskan dari proses komunikasi, baik itu pemasaran produk atau jasa. Kegiatan 

pemasaran sendiri bila dijabarkan adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

dapat membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan juga inginkan melalui proses penciptaan dan pertukaran timbal balik produk 

dan nilai dengan orang lain (Sunarto, 2004:5). Untuk lebih jelasnya, Kotler dan 

Keller menyebutkan definisi dari komunikasi pemasaran sebagai berikut: 

Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam 
upaya untuk menginformasikan, membujuk,dan mengingatkan konsumen 
langsung atau tidak langsung tetang produk dan merek yang mereka jual. 
Dalam pengertian tertentu, komunikai pemasaran menggambarkan “suara” 
merek dan merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun 
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dialog dan membangun hubungan dengan konsumen (Kotler dan Keller , 
2008:204) 

 

Perusahaan memilih strategi tertentu yang mereka anggap paling efektif 

untuk memasarkan produk mereka. Menurut Liliweri (2011:497-498) dalam 

komunikasi pemasaran terdapat beberapa elemen bauran komunikasi pemasaran 

yang terdiri atas cara-cara berkomunikasi, seperti penjualan personal (personal 

selling), promosi penjualan (sales promotion), public relation, pemasaran 

langsung (direct marketing) melalui direct mail, pameran, periklanan 

(advertising), dan sponsorship. Perusahaan dapat menggunakan kombinasi atau 

salah satu dari beberapa komponen tersebut, kemudian dikoordinasikan dengan 

strategi dan kebijakan perusahaan  

Kegiatan Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat 

dilepaskan dari proses komunikasi, baik itu pemasaran produk atau jasa. Kegiatan 

pemasaran sendiri bila dijabarkan adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

dapat membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan juga inginkan melalui proses penciptaan dan pertukaran timbal balik produk 

dan nilai dengan orang lain (Sunarto, 2004:5). Pada saat pemasar melakukan 

kegiatan pemasaran, tentunya pemasar akan banyak berinteraksi dengan 

masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pemasaran memerlukan proses komunikasi 

yang efektif agar pesan yang akan disampaikan oleh perusahaan atau individu 

yang menjalankan kegiatan pemasaran dapat diterima dengan baik oleh calon-

calon konsumen yang potensial. 
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Bauran komunikasi pemasaran merupakan penerapan lima alat promosi. 

Menurut Liliweri (2011:497-498) dalam pemasaran terdapat beberapa elemen 

bauran komunikasi pemasaran yang biasa dikenal dengan promotion mix seperti 

penjualan pribadi (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), public 

relation, pemasaran langsung (direct marketing) melalui direct mail, pameran, 

periklanan (advertising), dan sponsorship. Perusahaan dapat menggunakan 

kombinasi atau salah satu dari beberapa komponen tersebut, kemudian 

dikoordinasikan dengan strategi dan kebijakan perusahaan 

Perusahaan tidak hanya melakukan usaha untuk menemukan dan 

mengasilkan produk, menetapkan harga, tetapi perusahaan juga perlu untuk 

memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk atau jasa yang disediakan 

akan dapat memuaskan mereka. Artinya perusahaan perlu untuk melakukan suatu 

aktivitas komunikasi kepada target sasarannya, untuk merangsang target 

sasarannya agar merasa tertarik menggunakan produk atau jasa perusahaan. Pada 

iklim kompetisi yang sangat ketat sekarang ini sangat penting artinya apabila 

perusahaan dapat menancapkan posisi yang tepat pada pikiran target sasarannya. 

Teknik komunikasi yang erat kaitanya dengan komunikasi pemasaran 

adalah teknik mempersuasif yang biasanya dilakukan oleh Sales Exekutif, begitu 

juga dengan asumsi peneliti terhadap penerapan komunikasi pemasaran pada CV 

Kartika Sari Honda Motor Malang ini, Teknik mempersuasif dalam komunikasi 

pemasaran digunakan oleh para Sales Marketing CV Kartika Sari Honda Motor 

Malang  untuk lebih memberikan pemahaman serta meyakinkan dan manambah 

kepercayaan konsumen untuk membeli produk di CV Kartika Sari. Komunikasi 
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pemasaran dengan mempersuasif adalah suatu proses, yakni proses mempengaruhi 

sikap, pendapat dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Proses itu sendiri adalah setiap gejala atau fenomena yang menunjukkan suatu 

perubahan yang terus-menerus dalam konteks waktu, setiap pelaksanaan atau 

perlakuan secara terus-menerus. Ada dua persoalan yang berkaitan dengan 

penggunaan proses, yakni persoalan dinamika, objek, dan persoalan penggunaan 

bahasa 

Tolak ukur target dan evaluasi pada saat melakukan pemasaran, 

komunikasi pemasaran adalah bagian dari strategi yang terus dilakukan agar 

mendapat hasil atau tinjauan sebagai dasar bagaimana kemudian sebuah 

perusahaan harus berkembang, atau membenahi system penjualan ataupun proses 

pemasaran kepada target atau konsumen beli mereka 

Menurut Ruslan (2005:37) strategi hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan 

tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan 

yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menujukkan 

bagaimana teknik operasionalnya. 

Kartika Sari Honda Motor Malang  merupakan salah satu dari sekian 

banyak sub dealer motor yang ada di kota Malang. Dalam operasionalnya Kartika 

Sari Honda Motor, selama 7 tahun berdiri Kartika Sari Honda Motor mengalami 

peningkatan pesat indikatornya dilihat dari tiap bulannya mampu menjual lebih 

dari 130 unit Motor merk Honda ke konsumen. Dalam jajaran personalianya CV  

Kartika Sari Motor memiliki beberapa Posisi kerja, antara lain adalah Posisi 
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Manager, Posisi ini disebut pula sebagai kepala Dealer, yang memimpin dan 

mengorganisasikan CV Kartika Sari Honda Motor, Posisi Penjualan Sales yang 

tergabung dalam divisi Marketing bagian  ini mempunyai wilayah kerja keluar 

kantor untuk melakukan promosi dan penjualan motor produk Honda, dari bagian 

ini mempunyai kontribusi yang besar bagi pemasukan perusahaan tiap bulannya  

(Sumber : Pengamatan Peneliti). 

Sales Eksekutif  dalam CV Kartika Sari Honda Motor Malang dibebani 

atau di berikan target empat hingga sembilan unit setiap bulan untuk area penjulan 

Kota Malang, konsistensi target kepada sales dalam divisi marketing ini di jadikan 

patokan evaluasi peningkatan atau penurunan penjualan dalam setiap bulannya. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terkahir jenis motor Honda yang laku dipasaran 

atau mendapatkan sambutan positif dari konsumen adalah jenis Scooter Matic 

Vario dan Scoopy. Selain itu untuk melakukan peningakatan penjualan CV 

Kartika Sari Motor Honda Kota Malang juga terus melakukan Open reqruitmen 

Sales-sales baru setiap 3 bulan sekali atau bisa hingga 3 kali periode dalam satu 

tahun.  

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

pengamatan dalam penelitian dengan judul Strategi Merketing Komunikasi 

Pada Perusahaan Otomotif  (Study Pada CV Kartika Sari Honda Motor Malang) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah  

bagaimana proses strategi marketing komunikasi pada CV. Kartika Sari Honda 

Motor Malang ? 

1.3 TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana proses strategi marketing komunikasi pada CV. 

Kartika Sari Honda Motor Malang  

1.4.Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang strategi tentang 

komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam produk atau jasa yang akan 

disampaikan pada khalayak luas.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi CV. Kartika Sari Honda 

Motor Malang sebagai tolak ukur akan penyampaian strategi komunikasi 

pemasaran dalam meningkatkan jumlah konsumen. Juga bagi mahasiswa yang 

membaca dalam menentukan strategi komunikasi pemasaran yang tepat dalam 

upaya meningkatkan jumlah konsumen. Dalam hal ini khususnya mahasiswa yang 

dalam konsentrasi ilmu komunikasi 


