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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Tercatat pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 

Indonesia 5,02% dan pada tahun 2017 menjadi 5,07 %.  Sumber penyumbang 

perekonomian terbesar nomor dua pada tahun 2017 adalah sektor konstruksi 

yaitu 0,67% (kompas.com 2018, diakses 25 Maret 2018). Sektor konstruksi 

sendiri meliputi pembangunan perkantoran, apartemen, pasar modern,dan lain 

sebagainya. 

Pertumbuhan ekonomi yang besar pada sektor konstruksi membuat 

semakin banyaknya gedung-gedung di Indonesia yang dapat digunakan 

sebagai perkantoran, aparteman, mall, pasar modern, dan lain sebagainya. 

Pasar Turi Baru adalah salah satu konsep pasar modern yang berada di 

Surabaya. Perbedaan antara pasar modern dan pasar tradisional dapat terlihat 

dari bentuk fisik bangunan yang tertata rapih dan bersih. Selain itu, pada 

konsep pasar modern pembeli tidak perlu takut melihat kondisi tempat yang 

kotor, kumuh dan panas, karena pada pasar modern terdapat pendingin 

ruangan dan cleaning service. Agar semua itu berjalan dengan baik, maka 

harus ada yang bertangung jawab atasa semua itu yaitu manajemen pasar. 
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Dalam melaksanakan tugasnya manajemen Pasar Turi Baru mendapatkan 

beberapa kendala, yaitu hanya 150 kios yang menempatinya, dari 4.500 kios 

yang laku terjual. Hal tersebut berdampak pada pemasukannya untuk 

melakukan operasional, seperti perawatan gedung, pembayaran listrik dan gaji 

pegawai. Dengan demikian, maka salah satu tugas besar manajemen saat ini 

adalah untuk membuat pemilik mau menempati kiosnya. Tujuannya, agar bisa 

membayar perawatan gedung sebagai biaya operasional yang dibutuhkan. 

Cara yang telah dilakukan oleh Manajemen agar pemilik mau membuka 

kiosnya, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan secara langsung dengan 

pemilik kios dan berkomunikasi dengan ketua himpunan pedagang yang ada 

di Pasar Turi Baru. 

 Pertemuan dengan pemilik kios dilakukan untuk mendengarkan apa saja 

yang membuat mereka tidak mau membuka kiosnya. Dari pertemuan tersebut, 

pemilik kios mengutarakan penyebab tidak mau membuka kiosnya, 

dikarenakan takut dimintai uang yang besar saat pengambilan kunci. 

Sebenarnya, alasan manajemen meminta uang kepada pemilik kios untuk 

biaya perawatan gedung yang tidak dibayarkan oleh pemilik saat kios yang 

dimiliki tidak dipakai (Veronica, wawancara, 20 Desember 2017). Selain itu, 

pemilik kios baru akan dibuka ketika sudah banyak pengunjung yang datang 

(Sindonews.com 2017, diakses 20 Januari 2018). 
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 Sedangkan, pertemuan yang dilakukan manajemen kepada ketua 

himpunan pedagang yang berada di Pasar Turi Baru bertujuan agar ketua 

himpunan mau membuka kiosnya terlebih dahulu. Dengan harapan, ketika 

ketua himpunan pedagang mau membuka kiosnya, nantinya anggota dari 

setiap himpunan pedagang mau membuka kiosnya. Tetapi, semua ketua 

himpunan pedagang tidak mau membuka kiosnya dengan alasan takut dibilang 

tidak kompak oleh para anggotanya. Tidak hanya itu saja, Pihak manajemen 

Pasar Turi Baru juga melakukan komunikasi secara individu kepada pemilik 

kios agar mau buka. Tetapi, semua pemilik yang diajak untuk membuka 

kiosnya baru akan membuka jika temannya sudah buka. 

Semua usaha yang dilakukan oleh Manajemen tidak selalu berjalan mulus 

seperti apa yang diharapkan. Hal ini terlihat dari jumlah kios yang buka di 

Pasar Turi Baru tetap berjumlah 150 kios. 

Dari berbagai macam komunikasi yang dilakukan, terlihat manajemen 

Pasar Turi Baru menggunakan komunikasi persuasif. Definisi dari komuniasi 

persuasif sendiri adalah suatu proses komunikasi yang tujuannya untuk 

mempengaruhi orang lain. 

Menurut Azwar (dalam Nida 2014:79) persuasif merupakan salah satu 

proses mengubah sikap seseorang dengan mamasukan ide, fikiran, pendapat 

dan fakta baru lewat pesan-pesan komunikasi. Sedangkan menurut Putri 

(2016:4) komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bersifat 

mempengaruhi sikap pendengarnya sesuai dengan apa yang diinginkan 

komunikatornya. Jadi, komunikasi persuasif dapat diartikan sebagai suatu 
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proses komunikasi yang tujuannya untuk mengubah atau mempengaruhi 

komunikan baik sikap atau perilaku melalui pesan-pesan komunikasi sesuai 

yang diinginkan oleh komunikatornya. 

Pesan dalam melakukan komunikasi dibagai menjadi dua, yaitu verbal 

maupun non verbal. Pesan verbal menurut Mulyana (2014:260) adalah semua 

simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Dengan kata lain, komunikasi 

verbal dapat dipahami sebagai komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik 

secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan pesan non verbal menurut Mulyana 

(2014:343) adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa baik secara 

lisan maupun tulisan. Pesan non verbal sendiri menurut Soemirat (2015:2.35) 

dibagi menjadi dua, yaitu non verbal disengaja dan non verbal tidak disengaja. 

Non verbal disengaja adalah pesan yang ingin disampaikan dengan adanya 

kontrol. Sedangkan non verbal tidak sengaja menurut Tubs dan Moss (dalam 

Soemirat 2015:2.36) adalah pesan yang ingin disampaikan tanpa adanya 

kontrol. 

Membuat pemilik mau membuka kiosnya di Pasar Turi Baru menjadi 

tantangan yang harus cepat diselesaikan oleh manajemen. Karena, dengan 

meningkatnya jumlah kios yang buka akan menambah pemasukannya. Hal ini 

dapat terjadi dikarenakan kios yang buka akan membayar sewa perawatan 

gedung. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti mengenai 

“Komunikasi Persuasif Manajemen Pasar Turi Baru Dalam 

Meningkatkan Jumlah Kios Yang Buka”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran tersebut, maka rumusan masalah yang diambil 

adalah : 

1. Bagaimana Komunikasi Persuasif Manajemen Pasar Turi Baru Dalam

Meningkatkan Jumlah Kios Yang Buka ?

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Komunikasi Persuasif Manajemen

Pasar Turi Baru Dalam Meningkatkan Jumlah Kios Yang Buka.

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  referensi bagai mahasiswa

yang ingin mengadakan penelitian tentang komunikasi persuasif.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan empiris bagi

peneliti dan mahasiswa lainnya mengenai Komunikasi Persuasif.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Manajemen dalam

menjalankan  komunikasi persuasif kepada pemilik kios di Pasar Turi

Baru.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi Manajemen

dalam meningkatkan jumlah kios yang buka di Pasar Turi Baru  .




