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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Penelitian 

Komunikasi pemasaran merupakan proses yang dilakukan oleh 

perusahaan  dalam mengkoordinasikan beberapa elemen promosi dan kegiatan 

pemasaran lainnya sehingga terjalin komunikasi dengan konsumen perusahaan 

(Belch & Belch, 2004). Konsep yang secara umum sering digunakan untuk 

menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran promosi (promotional 

mix) disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan

jenis promosi yang terintergrasi dalam suatu rencana promosi produk. Terdapat 

lima jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi yaitu iklan 

(advertising), penjulan tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (publlic and publlic relation) 

serta pemasaran langsung (direct marketing) (Kotler, 2000). Untuk 

mendukung suatu bauran pemasaranmencapai tujuan komunikasi pemasaran, 

pemasar harus benar-benar memikirkan pesan komunikasi pemasaran dan 

media komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan tersebut.  

Masing-masing bauran pemasaran dari penjelasan sebelumnya merupakan 

alat dalam komunikasi pemasaran yang terintegrasi serta dapat memainkan 

perannya masing-masing secara berbeda, memiliki keunggulan dan 

keterbatasan tertentu, sehingga keputusan yang diambil dalam penggunaan 

cara komunikasi pemasaran tersebut haruslah sesuai dengan peran dan 
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kepentingan tiap bentuk komunikasi pemasaran yang ada untuk dipakai, dan 

koordinasi antara satu denganyang lainnya. Komunikasi merupakan faktor 

penting sebagai sarana efektif dalam memajukan dan mengembangkan 

organisasi yang bersangkutan (Onong, 2001).  Upaya untuk memaksimalkan 

proses komunikasi pemasaran tersebut mendapatkan dukungan dengan adanya 

peningkatan atau peran dari perkembangan teknologi yang terjadi. 

Teknologi dalam media komunikasi terus berkembang dari waktu ke 

waktu. Akibat dari perkembangan tersebut, masyarakat semakin mudah 

mengakses dan memperoleh informasi. Perkembangan teknologi dalam media 

ditandai dengan perkembangan media ke arah digital, yaitu new 

media.Penggunaan new media sendiri di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Perkembangan tersebut memudahkan banyak kalangan 

dalam segala bidang. Situmorang (2012) menyatakan bahwa new media telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang politik, bisnis, pendidikan, dan 

sosial budaya. Manfaat yang dapat diambil dalam bidang politik misalnya 

dalam pemilihan Presiden yang dilakukan melalui kampanye dengan membuka 

jejaring sosial. Bidang bisnis dapat dilakukan untuk memberi informasi tentang 

keberadaan perusahaan-perusahaan. Berikut pendidikan dan bidang sosial 

budaya dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses perkembangan 

budaya-budaya di belahan dunia.  

Menurut Flew (2008:2) mendefinisikan new media adalah media yang 

merupakan hasil dari integrasi maupun kombinasi antara beberapa aspek 

teknologi yang digabungkan, antara lain teknologi komputer dan informasi, 
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jaringan komunikasi serta media dan pesan informasi yang digital. New 

mediamemiliki kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, yaitu 

menyediakan fasilitas komunikasi dua arah, baik secara tekstual maupun audio 

visual. McQuail (2005:138) berpendapat bahwa ada beberapa perbedaan media 

baru dari media lama, seperti percakapan many to many (dari banyak orang ke 

banyak orang), penerimaan yang simultan akan perubahan dan distribusi 

budaya, melepaskan proses komunikasi dari yang terpusat dan menggantinya 

dengan bentuk hubungan lebih renggang akibat dari modernitas, 

memungkinkan terhubung dengan banyak orang dalam skala global, 

memudahkan proses pengarsipan data lalu atau yang akan datang. 

Flew (2008:101) juga menjelaskan bahwa new media terbagi menjadi tiga 

bentuk antara lain teknologi informasi dan komputer, jaringan komunikasi dan 

digitalisasi media serta konten informasi. Perusahaan yang maju dan besar 

telah menerapkan fasilitas canggih ini untuk pengembangan yang lebih baik 

terutama pada transparansi organisasi, pelayanan publik, pemasaran dan juga 

mengembangkan hubungan dengan publik, dimana persepsi publik akan 

memberikan dukungan dalam upaya pengembangan pencapaian tujuan 

organisasi.  Salah satu media yang digunakan mendukung pelaksanaan 

komunikasi pemasaran dengan menggunakan memanfaatkan perkembangan 

teknologi yaitu penggunana website dalam kegiatan mendukung pelaksanaan 

komunikasi pemasaran. 
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Sebagai salah satu retail resmi handphone Tiga Putra Malang selalu 

berupaya untuk memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan 

penjualan produk. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

kegiatan promosi yang bertujuan agar keunggulan atau informasi mengenai 

keberadaan produk dapat diketahui secara jelas oleh konsumen atau 

masyarakat secara umum. Bentuk promosi yang mendukung komunikasi 

pemasaran dengan konsumen yaitu dengan menggunakan website. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengambil penelitian dengan 

judul “Penerapan Komunikasi Pemasaran Melalui Website Pada Tiga 

Putra Malang 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penerapan komunikasi 

pemasaran melalui website pada Tiga Putra Malang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

komunikasi pemasaran melalui website pada Tiga Putra Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Secara Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk membangun ilmu 

pengetahuan dalam bidang komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
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Universitas Muhammadiyah Malang khususnya kajian mengenai strategi 

komunikasi pemasaran melalui website pada Tiga Putra Malang. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai 

penerapan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran melalui website. 

 


