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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan kegiatan perekonomian saat ini menimbulkan banyak layanan 

jasa serta produk bermunculan. Di satu sisi, konsumen akan dibuat senang dengan 

banyaknya variasi produk dalam memenuhi kebutuhan, namun di sisi lain 

konsumen akan semakin bingung untuk memilih produk. Ketika konsumen bingung 

inilah para produsen berlomba - lomba mengambil perhatian konsumen dengan 

menawarkan dan menginformasikan produk mereka supaya menjadi pemenang 

dalam pasar persaingan. Di sinilah iklan hadir dalam rangka memperkenalkan 

produk mereka tentu saja agar memenangkan persaingan menghadapi dominasi 

pesaing dalam memperebutkan konsumen (Kurniawati, 2015). 

 Persaingan industri yang semakin kompetitif telah mendorong para 

perusahaan untuk menjadi yang terbaik dengan perolehan laba yang tinggi dan 

meningkatkan penjualan yang berarti perusahaan memiliki lebih banyak konsumen. 

Untuk menjual produk dan jasa mereka dalam kaitannya menghadapi persaingan 

dengan para pesaing, suatu perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan - 

kebijakan strategi pemasaran. Pada dasarnya semakin banyak pesaing maka 

semakin banyak pula pilihan produk yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan 

bagi konsumen untuk dapat memilih (Najib, 2016).  

 Perusahaan harus lebih aktif dalam melakukan bauran promosi untuk 

menghadapi persaingan dengan para pesaing, Bauran promosi adalah penggunaan 

lebih dari satu alat promosi untuk memastikan tercapainya tujuan promosi dan 

komunikasi antara produsen dengan konsumen. Menurut Peter dan Donnelly 

(2011), bauran promosi adalah kombinasi khusus dari iklan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan penjualan personal yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 

 Salah satu promosi yang digunakan dalam suatu perusahaan yaitu iklan. 

Iklan adalah bagian dari alat pemasaran bagi sebuah usaha maupun bisnis. Saat ini 

iklan luar ruang telah menjadi salah satu media yang diminati oleh pengiklan. 

Menurut Hamid dan Budianto (dalam Mailizar, 2018), menjelaskan bahwa iklan 

media luar ruang merupakan media iklan yang diletakkan di ruang luar, biasanya 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

2 
 

TUGAS AKHIR EFEKTIVITAS MEDIA PROMOSI... CHINTIA C. S. P. 

lebih banyak diletakkan di ruang kota, dengan mempertimbangkan kepadatan orang 

yang melalui ruang luar tersebut. Terlebih lagi dengan media iklan luar ruang yang 

dapat dengan mudah kita lihat dan jumpai di jalanan, seperti neon box. Neon box 

adalah salah satu alat promosi media iklan luar ruang yang memiliki kerangka 

berbentuk box. Sedangkan neon digunakan untuk lampu penerangan yang berada 

dalamnya. Alat ini sangat berguna sebagai media promosi baik pada waktu siang 

maupun malam hari.   

 Menurut salah satu staff Bureau of Promotion & Control II PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk saat ini masih menggunakan media promosi iklan media 

luar ruang seperti neon box dengan harapan untuk meningkatkan branding. Selain 

itu menarik perhatian konsumen karena memiliki tampilan yang elegan dan 

permukaan yang mengkilap, sehingga lebih fokus untuk melihat gambar dan 

dilengkapi dengan penerangan kan tetap terlihat jelas walaupun di malam hari, 

dengan begitu pelanggan akan hafal dengan merek perusahaan tersebut. 

 Kepedulian terhadap merek sebagai dampak beriklan adalah menunjukkan 

tingkat keberhasilan/efektivitas suatu iklan. Untuk mengukur efektivitas dari media 

promosi yang digunakan yaitu neon box apakah efektif atau tidak. Penulis ingin 

menggunakan cara penyebaran kuesioner di sekitar tempat neon box berada 

maupun kepada pelanggan yang lain. Untuk melakukan pengukuran efektivitas 

media promosi tersebut digunakan AIDA, yang merupakan alat penyampaian suatu 

pesan yang ideal kepada konsumen dimana melalui tahapan terdiri dari perhatian 

(Attention), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan mengambil tindakan 

(Action).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba menyajikan masalah 

untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah Tugas Akhir yang berjudul 

“EFEKTIVITAS MEDIA PROMOSI NEON BOX DI PT. SEMEN INDONESIA 

(PERSERO) TBK“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah :  
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1. Bagaimana efektivitas media promosi neon box di PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan media promosi neon box. 

2. Penelitian ini terkait media promosi untuk mengetahui efektivitas. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui efektivitas media promosi neon box di PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. 

 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Penulis 

1. Persyaratan memperoleh gelar A.Md yang bertujuan untuk 

mencapai kelulusan Pendidikan di Universitas Airlangga. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa untuk 

memasuki dunia kerja nantinya. 

 

b. Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai proses pembelajaran pada mata kuliah pemasaran yang 

dikaitkan dengan promosi iklan media luar ruangan dalam 

persaingan usaha untuk menghadapi permasalahan. 

2. Dapat memberikan gambaran untuk tambahan wawasan berfikir, 

memperluas pengetahuan terkait dengan teori yang telah diperoleh 

yaitu promosi periklanan media luar ruangan seperti neon box. 

 

c. Bagi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan 

ide, gagasan, dan saran dari mahasiswa yang melakukan Praktek 

Kerja Lapangan. 

 

d. Bagi Jurusan  

1. Sebagai bahan referensi pada bidang pemasaran bagi peneliti 

selanjutnya yang melakukan kajian topik penelitian yang sama. 

 

1.5 Rencana Kegiatan Tugas Akhir 

1.5.1 Subjek Tugas Akhir 

Program Studi  : Diploma III Manajemen Pemasaran 

Universitas/Fakultas : Universitas Airlangga/Vokasi 

Topik   : Media Promosi 

Judul  : EFEKTIVITAS MEDIA PROMOSI NEON BOX 

DI PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK 

 

1.5.2 Objek Tugas Akhir 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 

yang beralamat di Jl. Veteran Gresik 61122 Jawa Timur, Indonesia.  
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Tabel 1.1 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

Kegiatan 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mulai PKL di PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk  

                    

Pemilihan Dosen Pembimbing 

dalam penyusunan Tugas Akhir 

                    

Menentukan Judul dan Topik 

Tugas Akhir 

                    

Bimbingan dalam penyusunan 

Tugas Akhir 

                    

Penyusunan Tugas Akhir 
                    

Sidang Tugas Akhir 
                    

 

Rencana Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir di PT. SEMEN INDONESIA 

(Persero) Tbk. Jawa Timur, Indonesia pada bulan Februari – Maret 2020. 

 

 

  

 


