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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam dunia bisnis industri periklanan yang semakin pesat dan maju 

dalam hal kreativitas pemasaran dan promosi produk atau jasa menyebabkan 

persaingan yang semakin kuat dan menarik untuk merebut pasar. Karenanya 

diperlukan strategi yang terencana dalam mendapatkan perhatian dan hati 

masyarakat dengan cara mengenali terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan 

masyarakat, agar tercapainya keputusan yang memuaskan bagi masyarakat 

dan bagi perusahaan yang menawarkan produk atau jasa. 

Industri periklanan selain berusaha untuk menyebarkan sasaran, ide 

atau pesan juga mempengaruhi seseorang dalam proses pengambilan 

keputusan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa tersebut karena 

iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian informasi 

yang perlu disampaikan pada masyarakat, dimana perlu adanya pendekatan-

pendekatan antara produk atau jasa dengan masyarakat yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dapat diketahui oleh perusahaan 

dengan menganalisis peluang pasar. Sebelum menentukan sasaran pasar 

pendekatan yang dilakukan merupakan langkah yang menjadi strategi dengan 

melakukan komunikasi pemasaran sebagai bentuk penyampaian pesan yang 

disampaikan oleh perusahaan, komunikasi pemasaran juga dibuat atau 

diciptakan dengan tujuan utama yaitu menjual. 
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Komunikasi pemasaran selama ini dikenal sebagai aktivitas yang tidak 

terpisahkan dari dunia bisnis. Fungsinya yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dengan konsumennya, menjelaskan bahwa 

komunikasi pemasaran dalam perkembangannya memiliki peranan yang besar 

dalam membentuk pola persaingan, orientasi bisnis perusahaan, bahkan cara-

cara sebuah bisnis dijalankan dalam sebuah industri. 

Untuk mencapai tujuan dibutuhkan sebuah komunikasi pemasaran yang 

benar dan terencana agar berhasil mencapai tujuan yang tapat sasaran dengan 

waktu yang relatif cepat dan biaya yang tidak besar. Strategi yang terancana 

yang tidak membutuhkan biaya yang terbuang dengan percuma, iklan kreatif 

dan efisien merupakan hal yang mendasar dalam strategi komunikasi 

pemasaran yang diperlukan perusahaan baik dalam perusahaan baru sebagai 

penanaman keadaan masyarakat akan produk atau jasa yang sedang 

berkembang yang tentunya menginginkan adanya target penjualan. 

Di usianya yang dibilang tidak baru New Romance Pub & Resto 

merupakan bisnis yang bergerak dibidang jasa hiburan malam yang terletak di 

dataran tinggi wisata perbukitan puncak tretes raya Pasuruan Jawa Timur 

berdiri pada tahun 2002 yang bernuansa Dischoutique dimana di tahun 2009 

telah terjadi re-branding menjadi Pub & Resto hingga sekarang.  

Langkah dan strategi kerap disusun dalam pencapaian penjualan jasa 

hiburan yang sesuai dengan harapanya dengan memberikan live music, live 

DJ, dengan kapasitas room lebih kurang 200 orang New Romance Pub & 

Resto menawarkan  nuansa clubbing terbaik dengan peralatan pencahayaan  
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dan  suara modern. New Romance Pub & Resto merupakan jasa hiburan yang 

disuguhkan untuk tamu hotel “Tretes Raya” dan masyarakat umum yang 

menyukai hiburan malam, setelah dibentuk tim marketing hiburan hotel tretes 

raya, New Romance Pub & Resto menjalankan visi misinya guna mencapai 

tujuan yang diinginkan. Kebijakan penuh yang berada di tangan hotel 

menjadikan hambatan bagi tim marketing New Romance Pub & Resto  karena 

kurang maksimalnya publikasi, pembaharuan info dan  pemasaran untuk 

hiburan hotel menyebabkan New Romance Pub & Resto seperti berdiri secara 

independen (terlepas dari hotel tretes raya). Masalah ini mengakibatkan 

terjadinya penurunan jumlah pelanggan, tidak hanya itu sponsorship yang 

menjadi partner dalam merancang kegiatan event seketika melepaskan kontrak 

karena tidak memenuhi target penjualan produknya. Adapun kontrak 

sponsorship New Romance Pub & Resto dari tahun 2009-2016.  

Gambar 1.1 Grafik sponsorship tahun 2009 sampai 2016 

 

Sumber : marketing manager New Romance Pub & Resto tahun 2009-2016 
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Dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa New Romance Pub & 

Resto sedang terjadi penurunan kerjasama dengan pihak sponsorship 

dikarenakan pihak sponsor tidak dapat memenuhi target penjualan perusahaan 

hal ini terjadi karena penurunan pelanggan pada New Romance Pub & Resto. 

Kontrak perjanjian dengan Pub & Resto , pihak sponsor memberikan 1x event 

di setiap bulan dengan mendatangkan bintang tamu nasional, seperti Live DJ, 

FDJ, Live PA, band, solo singer. Adapun grafik pengunjung bulan mei 2015 

sampai dengan mei 2016 yang diambil dari data pengunjung New Romance 

Pub & Resto. 

Gambar 1.2 Grafik pengunjung bulan mei 2015 sampai mei 2016 

 

Sumber: arsip daftar pengunjung New Romance Pub & Resto. 

Dapat dilihat dari diagram jumlah pengunjung diatas bahwa saat bulan 

mei 2015 jumlah pengunjung sebesar 60% namun pada kenyataanya pada 

bulan november mengalami penurunan, lalu di akhir bulan desember 2015 

mengalami peningkatan hingga bulan mei 2016. 

Dari peristiwa diatas dapat di lihat bahwa tingginya jumlah pengunjung 

terletak di bulan desember dikarenakan desember adalah akhir bulan dan  
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moment liburan yang mempengaruhi banyaknya pengunjung pada saat itu. 

New Romance Pub & Resto terus mengalami peningkatan yang sangat drastis 

di bulan mei 2016 dikarenakan bulan mei merupakan closing  menjelang 

bulan ramadhan.dalam hal ini perlu di perhatikan bahwa apakah waktu liburan 

dan closing merupakan pengaruh banyaknya jumlah pelanggan atau pada saat 

itu telah dilaksanakan strategi komunikasi pemasaran dengan baik dan tepat, 

atau strategi pemasaran yang dilaksanakan tidak tepat atau faktor lain 

sehingga pengunjung tidak tertarik untuk mengunjungi New Romance Pub & 

Resto yang menyebabkan penurunan jumlah pelanggan pada bulan 

sebelumnya. 

Dengan berpikir bahwa setiap orang membutuhkan hiburan, sebagai tim 

marketing menyadari akan gaya hidup di sekitarnya yang merupakan 

komunitas yang bergaya hidup praktis, dinamis dan modern. Terkait dengan 

hal tersebut maka sebuah perencanaan bisa sukses harus didasarkan pada suatu 

filosofi atau kerangka konseptual yang memberi suatau dasar analisis, 

pelaksanaan, eksekusi dan evaluasi. Suatu perusahaan yang mendalam 

mengenai pemasaran dan perencanaan harus diusulkan dengan konsep dan ide 

kreatif yang baik, ini dilakukan agar praktek pemasaranya yang dilakukan 

dapat menarik khalayak sebanyak mungkin. Menyikapi fenomena seperti yang 

digambarkan diatas, maka penulis mencoba ingin meneliti strategi komunkasi 

pmasaran New Romance Pub & Resto dalam mempertahankan pelanggan. 

Penulis melakukan penelitian bertempat di New Romance Pub & Resto yang 

beralamat di Jalan Malabar no 168-169 Tretes Prigen-Jawa Timur dimana 
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strategi komunikasi pemasaran New Romance Pub & Resto sebagai upaya 

dalam mempertahankan pengunjung menjadi fokus penelitian penulis. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang digunakan 

New Romance Pub & Resto sebagai upaya dalam mempertahankan pelanggan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka 

tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran 

dalam mempertahankan pelanggan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pengembang 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi khusunya penyusunan 

strategi dan promosi. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi New Romance Pub & Resto 

sebagai data untuk membuat program kedepannya dalam upaya membuat 

strategi promosi yang efektif, sehingga mampu menyusun masalah,  
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membuat perencanaan dan pelaksanaannya serta evaluasi guna mengetahui 

efektif atau tidaknya program yang dijalankan dalam mempertahankan 

pelanggan. 

 


