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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memiliki penghasilan bulanan yang besar merupakan impian setiap 

orang. Hal itu akan terasa sangat mudah untuk terwujud jika kita menjadi seorang 

penguasaha atau pedagang, bukan malah menjadi robot kantor atau pabrik yang 

setiap harinya melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan satu perintah 

bukan sebuah impian. Hal tersebut mengingatkan saya pada sebuah kalimat, 

“Impian dan nyata adalah sejajar”. Slogan ringan yang penuh arti dalam 

perjalanan hidup seseorang. Hanya mereka yang mampu memahami dan 

memaknai intisari slogan tersebut dengan bekerja keras, kesabaran, dan semangat 

juang tinggi dalam mencapai impiannya, maka bukanlah tidak mungkin impian-

impian tersebut akan menjadi sebuah kenyataan bahkan melampui kesetaraan 

impian-impian itu sendiri.  

Hal ini terbukti dan terwujud dalam diri seseorang dengan jiwa muda 

yang bahkan status kemahasiswaannya pun masih belum jelas hingga saya 

menulis tulisan ini. Seorang jiwa muda yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi 

hobi serta kecintaannya pada alat elektronika, hingga dilirik oleh pengusaha toko 

komputer yang tertarik untuk menginvestasikan modalnya guna mengembangkan 

sayap usahanya dengan cara meminjamkan barang dagangannya untuk dijual 

disebuah kota kecil, Pandaan-Kab. Pasuruan.  
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Sebuah proses yang sangat panjang dari cikal bakal Ony Computer 

Pasuruan karena diawal perjuangan tersebut, yang dimiliki hanya beberapa unit 

barang tanpa ada tempat tetap untuk membuka usahanya. Yang dikerjakan oleh 

seorang jiwa muda tadi ialah dengan cara door to door dari sekolah satu 

kesekolah yang lain, dari kantor satu ke kantor yang lain. Door to door, sebuah 

aktivitas komunikasi pemasaran yang luar biasa karena akan sangat membantu 

sekali dalam proses transaksional penjualan dan servis yang mana mampu 

bertatap muka langsung, berbagi dan menampung keluhan-keluhan pelanggan, 

serta akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan pada produk-produk dan jasa yang ditawarkan. Hingga 

sampai pada akhirnya ada sebuah perusahaan leasing yang menawarkan lokasi 

gratis di depan kantornya dengan catatan mampu membantu mendongkrak omset 

pembiayaan kredit dari leasing tersebut. Sebuah peluang yang tidak disia-siakan 

dengan percuma karena dari langkah-langkah awal tadi, setelah 5 tahun seorang 

jiwa muda tadi telah mampu membeli salah satu ruko berlantaikan dua di deretan  

pertokoan elit Tamandayu-Pasuruan untuk dikelola dan dikembangkan dalam 

menjalankan usahanya tersebut. 

Setiap organisasi maupun perusahaan tentu mempunyai tujuan-tujuan 

yang ingin dan harus dicapai untuk memperbesar wadah organisasi tersebut, 

terlebih bagi mereka yang merupakan organisasi berbasis profit oriented (lebih 

mementingkan kebutuhan keuntungan secara materi). Dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan tersebut sangat dibutuhkan kerjasama yang baik diantara sumber 

daya yang terdapat dalam organisasi baik dari dalam (internal) maupun luar 
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(eksternal). Salah satu sumber daya paling penting untuk bisa memperbesar dan 

mempertahankan keberlangsungan organisasi tersebut adalah pelanggan 

(customer). Pelanggan merupakan salah satu anggota eksternal organisasi yang 

dapat menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Tanpa adanya dukungan yang baik dan kepercayaan dari para 

pelanggan-pelanggannya maka organisasi akan sulit berkembang dalam mencapai 

tujuan-tujuannya. Pelanggan akan dapat menghasilkan keuntungan jika mereka 

merasa terpuaskan dan terlayani dengan baik yang merupakan efek luaran dari 

bentuk hubungan dan komunikasi yang baik antara perusahaan yang diwakili oleh 

pihak manajemen maupun para karyawan sebagai bawahannya.  

Komunikasi punya peranan sangat penting pada kehidupan manusia, 

baik itu secara individu, kelompok, maupun secara organisasi. Komunikasi 

dalam suatu organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi, yakni bagaimana 

menyampaikan informasi dan menerima informasi merupakan hal yang tidak 

mudah, dan menjadi tantangan dalam proses komunikasi itu sendiri. Dalam 

komunikasi organisasi, aliran informasi merupakan proses yang rumit, karena 

melibatkan seluruh bagian yang ada dalam organisasi. Informasi tidak hanya 

mengalir dari atas ke bawah, karyawan dengan karyawan (internal 

communication), namun juga harus terjadi komunikasi keluar dari organisasi 

(eksternal communication) guna menjaga dan menjalin hubungan baik dengan 

para pelanggan demi terpenuhinya kepuasan pada pelayanan mereka. 

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik antara organisasi dan para 

pelanggan, maka dibutuhkan bentuk hubungan serta komunikasi yang tepat antara 
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internal organisasi dengan para pelanggan. Organisasi atau perusahaan tidak 

mungkin mampu bertahan tanpa adanya komunikasi. Apabila tidak ada 

komunikasi, koordinasi kerja tidak mungkin dilakukan serta informasi – informasi 

penting tidak akan tersampaikan baik komunikasi secara verbal maupun non 

verbal. Dalam fungsi public relations terdapat berbagai macam bentuk hubungan 

yang dapat dilakukan. Diantaranya yang umum dilakukan adalah, community 

relations, government relations, customer relations, investor relations, media 

relations dan employee relations. Semua bentuk hubungan-hubungan tersebut 

diatur oleh public relations, dengan tujuan untuk mencapai pengertian publik 

(public understanding), kepercayaan publik (public confidence), dukungan publik 

(public support), dan kerjasama publik (public cooperation). Disisi lain fungsi 

public relations juga untuk menciptakan dan mewujudkan hubungan yang 

harmonis, antara pimpinan organisasi dengan para karyawan. Hal ini dilakukan 

dengan upaya membina hubungan yang sudah baik dan upaya mencegah 

terjadinya hubungan yang retak. (Kustadi Suhandang, 2004:180). 

Salah satu bentuk kegiatan eksternal dalam public relations yang 

mengatur hubungan antara perusahaan dengan para konsumen dan masyarakat 

luas ialah dengan komunikasi pemasaran. Artinya ialah membina hubungan baik 

dengan pelanggan, dilakukan agar dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan 

pelanggan terhadap produk dan perusahaan itu sendiri. Komunikasi pemasaran 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain plant tour, iklan, film, pameran, 

publisitas, brosur, dan special events. Sukses yang diraih suatu perusahaan adalah 

mendapatkan pelanggan, bukan penjualan itu sendiri. Oleh karena itu agar 
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konsumen tidak lari ke perusahaan lain maka perusahaan mesti menjalin 

hubungan yang erat dengan pelanggan. Hubungan yang harmonis dengan 

pelanggan berarti sebuah jaminan bagi kesuksesan dan kelangsungan hidup bagi 

perusahaan. 

Hal tersebut tentunya merupakan sebuah kampanye Public Relations 

yang mana bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang 

lain dengan daya tarik yang komunikatif. Tujuan kampanye adalah menciptakan 

‘perubahan’ atau ‘perbaikan’ dalam masyarakat, yang mana bila dalam suatu 

lingkungan sosial terjadi perubahan atau perbaikan, maka kampanye mungkin 

telah berlangsung di lingkungan tersebut. Kampanye PR dalam arti sempit 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran 

(target audience) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau 

opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi agar 

tercapainya suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui 

penyampain pesan secara intensif dengan proses komunikasi dan jangka waktu 

tertentu yang berkelanjutan.  

Kegiatan eksternal public relations sangat dibutuhkan ketika sebuah 

organisasi atau perusahaan bermaksud untuk (1) membangun, mempertahankan 

dan meningkatkan citra produk, jasa atau korporat. (2) membentuk opini public, 

(3) mempromosikan ide, gagasan atau hal-hal baru (kebijakan atau peraturan 

perundangan baru bila di lembaga pemerintah) yang perlu diketahui oleh 

masyarakat luas, (4) meluncurkan produk atau layanan baru, dan (5) memulihkan 

citra (image recovery) organisasi atau perusahaan dan menjaga nama baik produk 
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(barang dan jasa) di mata publiknya. Menurut Seitel (2001:84) tujuan hubungan 

pelanggan (customer relations) antara lain: (1) mempertahankan pelanggan lama, 

(2) menarik pelanggan baru, (3) memasarkan/memperkenalkan produk atau jasa 

baru, (4) memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan (5) mengurangi biaya.  

Hal ini tentu saja menumbuhkan dampak positif pada hubungan 

dengan pelanggan. Aktifitas hubungan pelanggan dilakukan antara lain adalah 

untuk momotivasi karyawan, dan mengatur hubungan khusus antara pihak 

perusahaan dengan pelanggan agar selalu dalam keadaan baik. Selain itu juga 

untuk menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara 

perusahaan dengan para pelanggannya dalam upaya membina kerjasama dan 

hubungan yang harmonis di antara keduanya. Dengan kata lain customer relations 

bertujuan untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding), kerjasama 

(relationship), serta menciptakan loyalitas diantara pihak manajemen perusahaan 

dengan para karyawan dan pelanggannya. (S.K. Bonar, 1983:55). 

Jadi seorang kegiatan dan program public relation bukan hanya duduk 

di kantornya, melainkan harus berkomunikasi langsung dengan seluruh element 

public dan target audience. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi 

(personal contact). Sebab hanya dengan komunikasi antar personal dengan public 

perusahaan, maka public relation dapat menyelami perasaan mereka, serta dapat 

membina hubungan yang harmonis. (Onong Uchjana Effendy, 2006:107-108). 

Selain itu aktifitas hubungan konsumen juga bertujuan untuk 

menciptakan iklim komunikasi yang dapat membantu mencapai tujuan 

perusahaan, yaitu iklim komunikasi yang dapat berkembang dengan baik, iklim 
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komunikasi yang dapat meningkatkan saling keterbukaan dan hubungan baik 

antara perusahaan dan semua konsumen, iklim komunikasi yang berorientasi pada 

kepentingan perusahaan, dan dapat membangkitkan minat serta semangat daya 

beli yang mengarah pada produktivitas keuntungan/laba perusahaan. Dengan 

demikian apabila perusahaan mempersepsikan bahwa aktivitas hubungan 

pelanggan yang berlangsung dalam perusahaan tidak menciptakan iklim 

komunikasi dalam kondisi yang baik di dalam perusahaan, tentunya hal tersebut 

dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku, daya beli, dan partisipasi 

konsumen bagi perusahaan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi usaha-usaha 

perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. 

Pembahasan mengenai iklim komunikasi maka tidak lepas dari 

kepuasan komunikasi yang merupakan hasil dari iklim organisasi perusahaan 

yang terdapat dalam organisasi. Menurut Redding, istilah kepuasan komunikasi 

digunakan untuk menyatakan semua tingkat kepuasan seseorang dalam 

mempersepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. Kepuasan dalam 

pengertian ini menunjukkan kepada bagaimana baiknya informasi yang tersedia 

memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi akan tuntutan bagi 

informasi, dari siapa datangnya, cara disebarluaskan, bagaimana diterima, 

diproses dan apa respon orang yang menerima. (Abdullah Masmuh, 2010:47) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang mana dengan langkah-

langkah historykal dan perjuangannya yang berawal mula dari zero to hero, dari 

bukan siapa-siapa menjadi siapa, dan dari sebuah toko kecil yang kini menjelma 

menjadi sebuah toko pusat elektronik berbasis IT di sebuah kawasan pertokoan 
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elit Tamandayu – Kec. Pandaan – Kab. Pasuruan maka dengan senang hati 

penulis sangat tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian dengan judul,“ 

Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Pelanggan (Studi pada Toko Ony Computer di Pandaan, Pasuruan ) 

. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah ”Bagaimanakah aktivitas komunikasi pemasaran ony 

computer di Pandaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan mengenai bagaimana aktivitas komunikasi pemasaran Ony 

Computer di Pandaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi  beberapa pihak diantanya : 

a) Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu komunikasi dalam 

kajian eksternal public relations pada salah satu perusahaan dalam perihal 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti dalam penerapan pada dunia usaha dan juga diharapkan bisa 

menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

terkait mengenai aktivitas komunikasi pemasaran guna meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

 

 




