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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi strategi 
komunikasi sebuah perusahaan dealer PT. Armada International Motor Cabang 
Surabaya dalam pemasaran produknya dengan menggunakan showroom event. 
Subjek penelitian adalah PT. Armada International Motor Cabang Surabaya. 
Showroom event tidak terlepas dari kegiatan komunikasi dalam pemasaran. Dalam 
showroom event, terdapat kegiatan personal selling yang dilakukan, dengan cara 
memberikan apa yang dibutuhkan oleh khalayak. Sebagai komunikator, PT. 
Armada International Daihatsu cabang Surabaya juga harus mengetahui jenis 
khalayak seperti apa yang ingin dijadikan komunikannya, sehingga pesan tersebut 
akan sampai, tentunya dengan persamaan tujuan dan pengalaman khalayak. PT. 
Armada International Daihatsu cabang Surabaya juga harus mengetahui pesan apa 
yang akan disusun pada saat showroom event berlangsung agar khalayak bisa 
terpengaruh dan membangun kesadaran serta loyalitas untuk dijadikan sebagai 
konsumen. Penentuan pesan tidak terlepas dari metode apa yang digunakan, 
sehingga pesan dapat mudah disusun. Sebagai komunikator yang baik, PT. 
Armada International Daihatsu cabang Surabaya harus mengetahui media apa 
yang harus digunakan saat mengadakan showroom event, sehingga khalayak 
tertarik dengan pengadaan showroom event tersebut. 

Dengan mengetahui strategi komunikasi dapat memberitahu atau 
memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 
digunakan, oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Khalayak dapat 
mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, mereknya apa, cocok 
dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulannya, dapat diperoleh di mana, dan 
bagaimana caranya memperoleh produk itu. Dengan demikian strategi komunikasi 
dalam pemasaran memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk 
mengkomunikasikan produk yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih 
luas, bahkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penjualan. 

Memasuki pertengahan tahun 2014 PT. Armada International Motor 
Cabang Surabaya ingin meningkatkan penjualan dengan memperluas strategi 
komunikasinya dengan mengimplementasikan showroom event yang mulai 
dijalankan pada April 2014 hingga saat ini masih terus dilakukan secara 
berkelanjutan setiap dua minggu sekali. Dengan riset kecil yang dilakukan oleh 
kepala cabang kepada marketing, sehingga diputuskan untuk membuat kegiatan 
komunikasi showroom event dengan konsep yang berbeda-beda di setiap event. 
Namun setelah berjalannya event, dari data penjualan yang didapat tidak terdapat 
peningkatan penjualan Daihatsu di PT. Armada International Motor Cabang 
Surabaya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik mencoba menganalisis 
strategi komunikasi pemasaran melalui showroom event PT. Armada International 
Motor Cabang Surabaya dalam  meningkatkan penjualan. Mengingat persaingan 
di dunia otomotif, sehingga penelitian ini penting bagi perusahaan terkait 
bagaimana mengimplementasikan tahapan-tahapan dalam sebuah event yang akan 
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dilakukan dan mengevaluasi strategi komunikasi pada showroom event PT. 
Armada International Motor Cabang Surabaya.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan 
dengan observasi langsung, wawancara kepada kepala cabang, Customer 
Relations Officer (CRO) dan konsumen selaku informan sebagai objek penelitian, 
serta pengambilan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah strategi komunikasi 
PT. Armada International Motor cabang Surabaya dalam pemasaran produk 
dengan showroom event. Informan penelitian ini ditentukan berdasarkan melalui 
key person, karena peneliti sudah mengetahui informasi awal tentang objek 
penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan key person untuk 
memulai melakukan wawancara atau observasi. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari 
informan, peneliti melakukan pengamatan atau observasi langsung, wawancara 
mendalam (indepth interview) dan dokumentasi terkait dengan strategi 
komunikasi dalam kegiatan pemasaran yang direkam dengan tape recorder dan 
kamera handphone. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah temuan 
data dan narasi-narasi hasil wawancara akan dipaparkan, dianalisis dan dievaluasi 
secara deskriptif untuk menjelaskan secara detail hasil observasi yang telah 
didapat. Temuan dari hasil pengumpulan data yang diperoleh berupa kegiatan 
komunikasi pemasaran terpadu yang didapat akan dikelola secara kualitatif, 
kemudian dianalisis dengan memadukan teori strategi komunikasi dalam 
pemasaran yang digunakan untuk dikritisi setiap kelemahannya sehingga dapat 
digantikan atau dikombinasikan dengan kegiatan komunikasi pemasaran yang 
lebih efektif dalam menghadapi persaingan otomotif Daihatsu. 

Peneliti menemukan lima strategi komunikasi dalam pemasaran yang 
digunakan oleh PT. Armada International Motor cabang Surabaya yaitu 
pengenalan khalayak, penyusunan pesan, penetapan metode dan pemilihan media. 
Dalam proses kegiatan komunikasi di PT. Armada International Motor Cabang 
Surabaya mengidentifikasi khalayak dengan memperhatikan situasi dan kondisi 
khalayaknya. PT. Armada International Motor Cabang Surabaya melalui 
marketing  secara personal dapat mengidentifikasi khalayak mana yang telah siap 
baik secara kondisi fisik dan situasinya pada saat sebelum showroom event 
berlangsung.  

Penyusunan pesan komunikasi yang dilakukan oleh di PT. Armada 
International Motor Cabang Surabaya jika berdasarkan bentuk rumusan tema 
pesan ini bersifat both side issue karena pihak dealer memberikan kelapangan dan 
keleluasan khalayak atau tamu undangan showroom event yang hadir ini untuk 
mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dari gambaran tersebut, maka 
terjadi komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikannya. Sehingga 
showroom event ini dikatakan efektif apabila mencapai titik temu yang kedua 
belah pihak inginkan. Selain komunikasi secara verbal yang disampaikan oleh 
pihak di PT. Armada International Motor Cabang Surabaya pada saat showroom 
event berlangsung, pesan-pesan yang disampaikan secara nonverbal. Penciptaan 
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situasi dan kondisi yang menghibur dapat menimbulkan perasaan bahagia 
khalayak. 

Konsep pesan yang digunakan di PT. Armada International Motor Cabang 
Surabaya adalah dengan cara informatif (informative), yaitu menyampaikan pesan 
pada saat pelaksanaan showroom event dengan bentuk mempengaruhi konsumen 
yang datang saat event berlangsung dengan cara memberikan informasi. Dalam 
penyampaian pesan, marketing  dan supervisor berperan aktif untuk melayani 
calon konsumen masing-masing, mereka memberikan informasi apa yang 
dibutuhkan oleh konsumen. Baik dari segi produk, harga, program-program yang 
ditawarkan pada saat showroom event, hingga purna jualnya. 

Adapaun media yang dipilih oleh PT. Armada International Motor Cabang 
Surabaya dalam melakukan promosi, hanya menggunakan media undangan dan 
follow up dari marketing  masing-masing via telepon dan broadcast Blackberry 
Messenger (BBM). Penciptaan kondisi dan situasi yang nyaman dan 
menyenangkan juga bisa menjadi salah satu bentuk media promosi yang 
digunakan. Seperti yang ditemukan oleh peneliti PT. Armada International Motor 
Cabang Surabaya memberikan hiburan, berbagai hadiah langsung dan suasana 
showroom yang nyaman, sehingga menciptakan kondisi yang membuat konsumen 
bahagia. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ke empat unsur strategi 
komunikasi dalam pemasaran yang digunakan telah membantu perusahaan 
mencapai tujuan. Hasil penelitian ini kemudian dievaluasi dan dikritisi oleh 
peneliti melalui kendala-kendala apa saja yang ditemukan, sehingga akan 
diketahui bagaimana strategi komunikasinya agar berjalan sesuai dengan harapan 
perusahaan. Selanjutnya, perlu diberikan usaha yang intensif dari manajemen 
otomotif untuk bersaing menghadapi kompetitor dealer-dealer otomotif lainnya 
yang semakin meningkat melalui penggunaan strategi komunikasi yang tepat.   
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