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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di era modern sangatlah cepat berbagai aspek dari 

teknologi, perindustrian,otomotif dan lain sebagainya, dengan berjalannya waktu 

beberapa perusahaan mulai berlomba-lomba bersaing mengembangkan produk 

untuk meraih pasar dengan penjualan terbanyak, pada akhirnya terjadi persaingan 

antar perusahaan yang semakin ketat khususnya pada bidang otomotif kendaraan 

bermotor, tidak hanya sampai di minat beli konsumen namun perusahaan yang 

bergerak di bidang otomotif  juga berusaha untuk meraih loyalitas dari para 

konsumen, berbagai macam cara dilakukan supaya nama dari perusahaan tersebut 

dapat terus bersaing. bagaimanapun tingginya mutu produk tetapi tidak dikenal 

oleh publik maka produk yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai jual. disinilah 

sangat dibutuhkan komunikasi yang mendukung, salah satunya dengan aktivitas 

pemasaran dalam sebuah perusahaan . Pada buku Amirullah halaman pertama 

mengungkapkan bahwa trend pemasaran internasional abad ke-21 akan bergeser 

dari pendekatan transaksional ke pendekatan relasional dengan berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan kepuasan dan kesenangan pelanggan yang artinya setelah 

melakukan transaksi konsumen tidak di biarkan begitu saja dan nantinya akan 

diperoleh perusahaan lain namun bagaimana sebuah perusahaan menciptakan 

hubungan  kesetiaan bagi para pelanggannya. 

Aktivitas pemasaran di dalam sebuah perusahaan memiliki berbagai aspek 

kinerja salah satunya dengan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan yang nantinya untuk mempelajari pola pikir konsumen dan juga 
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merubah perilaku konsumen, dari berbagai aspek penggunaan ilmu komunikasi 

memiliki jangkauan dan juga sudut pandang yang luas komunikasi sendiri 

merupakan suatu proses dalam kehidupan sehari-hari memiliki berbagai tahapan 

maupun fungsi yang berbeda sesuai dengan peran dan ide yang terkadung di 

dalamnya, dari komunikasi dapat di aplikasikan dalam sebuah kegiatan marketing 

untuk mendongkrak nilai jual produk dari perusahaan, beberapa permasalahan 

yang di hadapi suatu perusahaan adalah bagaimana cara perusahaan tersebut 

menarik pelanggan dan mempertahankanya agar perusahaan tersebut dapat 

bertahan dan berkembang,Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau 

memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan, oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. konsumen dapat 

mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, mereknya apa, cocok 

dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulan nya, dapat diperoleh di mana, dan 

bagaimana caranya memperoleh produk itu, begitu juga Sutikna (2002:272) 

pernah mengungkapkan bahwa komunikasi pemasaran perlu dirancang 

sedemikian rupa sehingga proses komunikasi dapat berjalan efektif dengan biaya 

yang efisien. 

Dengan demikian komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang akan dipasarkan 

kepada pasar sasaran secara lebih luas, bahkan dapat berkontribusi 

terhadap loyalitas konsumen dengan menanamkan merek dalam ingatan dan 

menciptakan citra (image) merek, serta mendorong penjualan, dan memperluas 

pasar. untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan akan melakukan proses 

komunikasi pemasaran dan juga langkah strategi marketing,Konsep komunikasi 
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dan pemasaran merupakan dua konsep penting yang saling melengkapi satu 

dengan lainnya, kedua konsep ini sangat efektif yang di terapkan pada suatu 

perusahaan untuk melakukan penetrasi  pasar, terutama untuk mengenalkan 

berbagai macam produk perusahaan ataupun para konsumen dari perusahaan, 

perpaduan antara komunikasi dan pemasaran akan memunculkan suatu sinergi 

strategi pemasaran terpadu atau intergrated marketing communicatuon (IMC) hal 

ini menjadikan komunikasi pemasaran sebuah hal yang sangat penting di dalam 

perusahaan. 

Berkembangya industri di bidang otomotif terlihat pesat, salah satunya 

pada produk Kawasaki yang memunculkan kendaraan bermotor berjenis off road 

atau yang biasa disebut dengan motor trail,Kawasaki sendiri adalah industri 

otomotif dari jepang yang telah lama menjadi trandmark pada masyarakat pecinta 

motor terutama pada jenis motor sport dan off road, di Indonesia Kawasaki 

memiliki nilai jual lebih di bidang otomotif berjenis motor sport dan offroad, 

keunggulaan motor yang dapat melewati perlintasan terjal jalur tanah, sebelumnya 

pada tahun 2009 Kawasaki memunculkan motor jenis off road yang sudah lama di 

kenal di kalangan masyarakat pecinta yaitu produk KLX150, kendaraan jenis off 

road sudah lama ada di Kawasaki maupun di pihak pesaing namun hanya saja 

untuk khusus atau bisa disebut dengan kendaraan Spesial Engine, sesuai dengan 

namanya kendaraan ini memiliki kapasitas mesin yang besar dan juga tidak dapat 

di gunakan sehari-hari dengan batasan tertentu juga tidak memiliki surat jalan dari 

pihak dinas, kendaraan ini hanya memiliki faktur pembelian, untuk mengurus 

surat izin jalan pun harus mengeluarkan biaya yang banyak sehingga kendaraan 

Spesial Engine ini hanya bisa dinikmati kalangan tertentu, oleh sebab itu 
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Kawasaki memuncul kan produk kendaraan bermotor roda dua off road dengan 

kapasitas mesin yang sesuai dan dapat digunakan sehari-hari serta di bekali surat 

izin resmi di jalan, dengan berjalannya waktu Kawasaki memiliki pesaing dari 

pihak Honda pada tahun 2017 munculah produk Honda CRF150, dengan 

perkembangan tersebut mau tidak mau telah memicu setiap badan usaha bidang 

otomotif untuk saling berlomba memasarkan dan meningkatkan pasar setiap 

produknya dengan kemunculan produk baru tersebut memicu kegelisahan pada 

produk kawasaki khususnya pada dealer PT.Kawasaki Surapita Unitrans, karena 

dengan adanya produk baru tersebut tidak menutup kemungkinan pengguna 

kawasaki motor KLX akan beralih produk pesaing, timbulah berbagai upaya 

aktivitas pemasaran yang dilakukan dalam meraih loyalitas konsumen tersebut 

diantaranya beberapa program yang dilaksanakan dengan komunitas,  

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) 

membuktikan, motor Honda mulai mengintai dengan angka distribusi 3.869 unit 

pada November 2017. Sementara KLX bisa terdistribusi 5.569 unit pada bulan 

yang sama. Disini terlihat honda mulai beranjak untuk bersaing pada motor 

berspesifikasi offroad tersebut, hal ini tentunya mendorong dari pihak Kawasaki 

untuk mengupayakan mempertahankan pelanggan ataupun konsumennya agar 

tidak berpindah pada produk lain, tidak menutup kemungkinan bahkan terjadi 

persaingan antar dealer dalam satu kota dengan mengusung produk yang sama 

dealer akan berusaha bersaing untuk menguasai pasar dan mendapatkan laba yang 

besar. 

Definisi dari dealer sendiri adalah suatu badan atau perorangan yang 

bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen, pada 
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perdagangan umum disebut juga sebagai agen penjualan, namun disisi lain dealer 

juga berperan untuk mepertahankan konsumen oleh sebab itu dealer tidak bisa 

lepas dari kegiatan pemasaran dengan ditunjangnya kemampuan berkomunikasi 

yang baik terbentuk suatu komunikasi pemasaran salah satu dealer yang 

menggunakan kemampuan komunikasi pemasaran yang baik akan dapat terus 

bersaing dengan pasar, penelitian tentang pemasaran pada dealer sebelumnya 

sudah pernah dilakukan Riski Andi Widodo dengan judul “Komunikasi 

Pemasaran Dealer Utama Mobil dalam rangka Meningkatkan Pangsa Pasar.”  

yang  membahas tentang  komunikasi pemasaran yang dilakukan pihak dealer  

mobil menarik minat para konsumen dengan menggunakan keahlian staff  dealer  

melakukan komunikasi pemasaran dengan baik. 

  Salah satu persaingan yang terjadi dan dengan upaya Kawasaki 

mempertahankan loyalitas konsumennya dan juga menjaga komunitas yang telah 

dinaungi memicu ide dari penulis untuk melakukan penelitian memilih pada 

dealer Kawasaki, karena dengan munculnya produk baru dari pihak pesaing 

mendorong pihak dealer Kawasaki untuk mengoptimalkan komunikasi 

pemasarannya dalam menjaga loyalitas konsumennya berbagai staff di dalamnya 

salah satunya pada bidang komunikasi pemasaran untuk menunjang pasar dan 

juga meraih loyalitas para konsumen yang nantinya mengubah pola pikir 

konsumen agak tidak berubah pemikiran berpindah pada produk pesaing , 

hubungan keterkaitan antara konsumen dan Kawasaki Malang yang berkelanjutan, 

salah satu bentuk upaya mempertahankan konsumen agar bisa bersaing dengan 

produk lain. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah yaitu,  

peran komunikasi pemasaran yang dilakukan Kawasaki Surapita Unitras Malang 

untuk meraih loyalitas konsumen komunitas Kracker Malang produk KLX? 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui komunikasi pemasaran untuk mendapatkan loyalitas konsumen 

komunitas Kracker Malang pada produk KLX . 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

ilmu komunikasi, khususnya menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Komunikasi Pemasaran. 

1.4.1 Secara Praktis peneli\tian ini dapat memberikan masukan bagi 

dealer Kawasaki Surapita Unitras khususnya pada efektifitas 

penggunaan saluran komunikasi yang digunakan dalam 

memasarkan produknya dan mempertahankan loyalitas 

penggunaan produk KLX. 

 


