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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan usaha saat ini tidak lepas dari adanya persaingan bisnis antar 

perusahaan. Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang saling bersaing untuk menarik 

minat konsumen menjadikan perusahaan berupaya untuk menjadi lebih baik dan 

mempertahankan kualitas perusahaan. 

Berbagai macam perusahaan di era ini memunculkan berbagai inovasi baru yang 

masih asing di kalangan masyarakat. Era industri baru ini tentuya tidak dapat dihindari 

keberadaannya dan juga membutuhkan penyesuaian karena akan muncul berbagai 

tantangan yang akan dihadapi. Misalnya adalah berkurangnya jumlah kebutuhan tenaga 

kerja serapan karena berbagai perkerjaan sudah digantikan oleh teknologi sehingga 

menuntut perusahaan untuk melakukan strategi baru dalam mencari tenaga kerja. Namun 

tantangan tersebut tidak berlaku pada salah satu sektor industri yaitu ekonomi kreatif. 

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan 

informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya 

manusia sebagai faktor produksi yang utama. Terbukti dengan semakin menjamurnya 

bentuk badan usaha yang bergerak dalam menawarkan barang dan jasa, baik dalam sekala 

kecil maupun besar salah satunya adalah event organizer. Event organizer adalah 

perusahaan di bidang jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk kedua belah 

pihak, baik penyeleggara maupun pihak yang hadir keuntungan yang didapat tidak hanya 

bersifat material namun juga non material. Alternatife keuntungan tambahan yang dapat 

dilakukan adalah melalui event marketing, event marketing adalah satu cara perusahaan 

dengan membuat suatu event atau kegiatan tertentu yang dapat mengenalkan produk atau 

perusahaan kepada masyarakat dan sasaran yang dituju melalui event organizer, untuk 

mewujudkan event marketing ke dalam sasaran yang dituju diperlukan adanya strategi 

komunikasi pemasaran. 
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Dalam bisnis event organizer komunikasi pemasaran memegang peranan penting 

dalam perkembangan usaha. Dengan adanya komunikasi pemasaran maka masyarakat dapat 

mengatahui adanya produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan di pasaran. Salah satu 

event organizer yang menerapkan komunikasi pemasaran dalam strategi bisnisnya adalah 

PT AMARA SATU RAYA, perusahaan event organizer ini lebih mengedepankan jenis 

event di bidang pameran. Kegiatan pemasaran yang penting dalam perusahaan event 

organizer PT AMARA SATU RAYA adalah bidang promosi yang merupakan suatu sarana 

komunikasi bagi perusahaan dengan pasar sasarannya untuk menarik pengunjung yang akan 

datang di pameran yang diselenggarakan. Terbukti dengan salah satu event pameran 

otomotif  GIIAS Surabaya 2019 yang menerapkan strategi komunikasi pemasaran untuk 

menarik minat pengunjung pameran yang digagas oleh GAIKINDO. Semua anggota 

GAIKINDO adalah perusahaan agen pemegang merek (APM) yang terdiri dari produsen 

kendaraan bermotor, distributor kendaraan bermotor, serta pembuat komponen utama 

kendaraan bermotor (manufacturer). 

Dalam kapasitasnya di tanah air maupun peran global GAIKINDO berpartisipasi 

dalam mendorong pengembangan industri yang mengarah pada produksi mobil ramah 

lingkungan (green car). Situasi ini sesuai dengan tren internasional yang menuntut 

kendaraan bermotor yang memenuhi berbagai syarat untuk menghadapi tantangan ekologis. 

Mulai dari tuntutan mesin yang efisien (hemat bahan bakar dan rendah emisi), kelistrikan 

yang hemat energi, pemanfaatan bahan-bahan yang ringan dan kuat, serta fitur-fitur yang 

mendukung keselamatan pengendara, penumpang, serta para pengguna jalan lain. 

Untuk mempromosikan produk yang mengedepankan teknologi green car tersebut, 

GAIKINDO menyelenggarakan pameran otomotif berskala internasional tahunan.  

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), sebagai arena untuk tukar 

informasi antara Pemerintah RI, pelaku industri otomotif nasional dan internasional. 

Pameran otomotif juga bertujuan untuk mensosialisasikan perkembangan teknologi 

otomotif dunia. 

Pemaran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 

diselenggarakan setiap tahunnya di beberapa kota besar di Indonesia. Tahun 2019 

merupakan tahun ke empat diselenggarakannya di Surabaya. Keberadaan event organizer 
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sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi komunikasi pemasaran pameran 

otomotif GIIAS Surabaya 2019. Sebagai event otomotif terbesar tentunya GIIAS Surabaya 

2019 memerlukan kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran dalam membina serta 

menciptakan hubungan dengan pasar sasarannya.  

Komunikasi pemasaran merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkuat strategi pemasaran dan aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu 

kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Selain itu, kegiatan komunikasi pemasaran adalah 

kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan, menjalin maupun menciptakan interaksi 

antara perusahaan dengan mitra usaha maupun konsumen dan merupakan suatu usaha untuk 

mengkomunikasikan perusahaan, produk maupun jasa kepada pihak luar baik mitra usaha, 

pemasok maupun konsumen. (Kusniadji, 2016:83) 

Peran komunikasi semakin erat hubungannya dengan meningkatkan ekuitas, dan 

mendorong pengunjung pameran, dimana kegiatan ini merupakan perencanaan sebuah 

pameran untuk mewujudkan tujuan event organizer dan agen pemegang merek (APM). 

Komunikasi pemasaran diharapkan dapat meningkatkan brand image pameran GIIAS 

Surabaya 2019. Brand image dianggap penting karena perusahaan event organizer, dan 

agen pemegang merek (APM) dapat memiliki nilai tersendiri di benak pengunjung pameran.  

Dengan menggunakan komunikasi pemasaran mewujudkan tujuan pameran otomotif 

GIIAS Surabaya 2019 dalam memberikan pelayanan terbaik melalui sejumlah peran dan 

fungsi yang berkaitan dengan event promosi. Rangkaian acara yang dilakukan GIIAS 

Surabaya 2019 merupakan salah satu kekuatan untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan 

tercapai sesuai acara. Tujuan itu diantaranya memberikan pengetahuan tentang produk yang 

dikeluarkan, meningkatkan penjualan untuk mempertahankan penguasaan market share, 

meningkatkan brand image, dan awareness, memotivasi distributor dan penjual yang 

berujung pada peningkatan penjualan dan sebagainya. 

Berdasarkan tujuan diselenggarakan event tersebut, maka diperlukan perencanaan 

event yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tersebut adalah 

pemilihan strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan efektif agar dapat menarik minat 

pengunjung dan mempertahankan eksistensi dan capaian GIIAS Surabaya tahun 
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sebelumnya, sehingga strategi sangat diperlukan untuk menarik minat pengunjung pameran 

otomotif GIIAS Surabaya. 

Dengan keberhasilan pameran otomotif GIIAS Surabaya 2019 pihak event organizer 

mengharapkan pada pameran otomotif tahun 2020 jauh lebih baik dari segi susunan acara 

yang diberikan hingga tema acara yang jauh lebih menarik dari tahun sebelumnya. Namun 

pada tahun ini pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show Surabaya 

2020 memiliki kendala yaitu pandemi wabah Covid-19. Dengan adanya pandemi ini 

membuat pameran terpaksa harus ditunda sesuai dengan aturan pemerintah. Dampak wabah 

ini terhadap pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show membuat para 

penyelenggara menyusun strategi baru, karena dipastikan akan sangat berpengaruh dengan 

adanya penyelenggaraan pameran, sehingga yang dilakukan adalah merancang segala 

strategi pasca pandemi. 

Dari peristiwa yang telah disebutkan di atas, terdapat komunikasi pemasaran event 

yang dikatakan berhasil karena dapat menarik minat pengunjung untuk pameran otomotif 

GIIAS Surabaya 2019, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 membuat 

pelakasanaan GIIAS Surabaya 2020 terhambat, dimana pihak event organizer harus 

melakukan evaluasi strategi komunikasi pemasaran yang tidak sama dengan pameran 

GIIAS pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi topik yang menarik untuk dibahas, 

sehingga judul pada Laporan Tugas Akhir ini adalah “Evaluasi Strategi Komunikasi 

Pemasaran PT AMARA SATU RAYA (One Event) Pada Gaikindo Indonesia 

International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2019: Implikasi Manajerial Untuk 

Perhelatan GIIAS Surabaya 2020”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah capaian strategi komunikasi pemasaran PT AMARA SATU RAYA 

dalam event GIIAS 2019 telah sesuai dengan perencanaan dan target? 

2. Bagaimana hasil evaluasi strategi komunikasi pemasaran PT AMARA SATU 

RAYA untuk perhelatan GIIAS Surabaya 2020? 

1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:  

a. Mengetahui keberhasilan strategi komunikasi pemasaran dalam perencanaan dan target 

pada event GIIAS 2019. 

b. Mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh PT AMARA SATU 

      RAYA untuk perhelatan GIIAS Surabaya 2020. 

1.4. Manfaat Tugas Akhir 

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:  

1) Bagi Penulis  

a. Sebagai syarat kelulusan pada program studi Diploma III Manajemen Pemasaran 

Universitas Airlangga.  

b. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan penerapan teori pemasaran event yang 

telah diperoleh ketika kuliah, untuk diaplikasikan secara nyata. 

c. Untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam menulis karya ilmiah. 

d. Mendapatkan gambaran nyata dunia pekerjaan yang akan ditempuh apabila telah 

menyelesaikan di masa perkuliahan. 

2) Bagi Perusahaan 

a. Sebagai media dalam meningkatkan kerjasama antara perusahaan dan Universitas 

Airlangga. 

b. Mendapatkan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemasaran event otomotif, 

khususnya pada pameran otomotif GIIAS Surabaya. 

c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya di 

bidang pemasaran. 
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d. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pada pameran otomotuf 

GIIAS untuk perhelatan pasca pandemic Covid-19. 

3) Bagi Almamater 

a. Dipercaya sebagai universitas penyumbang sumber daya manusia yang ahli (tenaga 

kerja) sehingga menjalin hubungan baik dengan berbagai perusahaan. 

b. Mendapatkan beberapa studi kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam 

dunia pendidikan. 

4) Bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan referensi atau acuan pembaca untuk menindak lanjuti suatu penelitian 

yang baru. 

b. Mendapatkan ilmu pengetahuan khusus mengenai melakukan kepuasan pelanggan. 
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Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

 

 
Kegiatan 

Januari 

2020 

Februari 

2020 

Maret 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

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

Pengajuan Praktik 

Kerja Lapangan 

                        

Konfirmasi Praktik 

Kerja Lapangan 

                        

Pembekalan                         

Pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan 

                        

Penentuan dosen 

pembimbing 

                        

Penentuan topik dan 

judul tugas akhir 

                        

Pengambilan data di 

lokasi penelitian 

                        

Konsultasi dan 

penyusunan tugas 

Akhir 

                        

Pengumpulan dan 

Sidang Tugas Akhir 

                        

Sumber : Hasil Olahan Peneliti (2020) 
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       Kerangka Berpikir / Penelitian 

        Tabel 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pameran Otomotif 

GIIAS Surabaya 2019 

Perencanaan Event 

GIIAS Surabaya 2019 

Event 

Pra Event/ 

Perencanaan 

Pelaksanaan 

Event 
Pasca Event 

Anggaran

an 

Tujuan Oprasional Pemasaran 

Bauran 

Pemasaran  

Evaluasi 

Strategi Peningkatan 

pengunjung  
 Perencanaan 

Pameran Otomotif 

GIIAS Surabaya 2020 

Pasca Pandem Covid-

19 
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