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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. 

Memang pada perkembangan dunia usaha, di mana perusahaan maupun 

para pelaku usaha menghadapi tantangan yang semakin besar dan kompleks. Di 

antara tantangan tersebut adalah bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang 
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merupakan aset dari sebuah perusahaan yang memberikan keuntungan jangka 

panjang. 

Supaya perusahaan mampu mempertahankan hubungan dan kerjasama 

yang baik dengan konsumen dalam kurun waktu yang lama (jangka panjang), 

maka perlu adanya sebuah komitmen dan kepercayaan yang ada dalam hubungan 

tersebut. Untuk membentuk ataupun menciptakan komitmen dan kepercayaan 

konsumen, maka perusahaan atau para pelaku usaha harus mampu dan bisa  

melakukan komunikasi yang efektif dengan  konsumen  di dalam menjalin 

hubungan dan kerjasama. 

Proses komunikasi juga sangat mempengaruhi kesuksesan hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggannya, karena kelangsungan hubungan 

tergantung pada cara mereka berkomunikasi. Komunikasi dalam pemasaran dapat 

diperoleh dari berbagai bentuk kegiatan komunikasi pemasaran terpadu atau 

Integrated Marketing Communicatios (IMC) yang digunakan oleh perusahaan, 

dalam implementasi program strategi komunikasi dalam pemasaran merupakan 

tahapan proses atau langkah-langkah yang tidak dapat dipandang remeh, hal ini 

disebabkan sebagus apapun rencana strategi komunikasi yang dirancang sesuai 

dengan kondisi dan posisi persaingan industrinya suatu produk, maka bila proses 

komunikasinya tidak dijalankan secara efektif dan efisien pasar sasaran (target 

market) tidak tahu bahwa produk yang dinginkan dan diminta konsumen beredar 

di pasar. Kotler menyatakan bahwa Integrated Marketing Communication (IMC) 

merupakan perpaduan spesifik periklanan (advertising), penjualan personal 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat 

(public relations), dan pemasaran langsung (direct marketing) yang digunakan 
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perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai konsumen secara persuasif dan 

membangun hubungan konsumen. (Belch, 2008: 120). 

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 dengan salah 

satu alat komunikasi pemasaran terpadu dari sales promotion adalah showroom 

event.  

Bisnis otomotif ini dikategorikan sebagai perpaduan produk tangible dan 

intangible, karena sifatnya yang tidak hanya menjual kendaraan saja, tetapi juga 

menjual jasa pelayanan. Sehingga seperti yang diungkapkan oleh Nordic School, 

dengan jelas memandang pemasaran “Sebagai sebuah proses interaksi dalam 

konteks sosial di mana membangun hubungan dan mengelola hubungan adalah 

sebuah landasan pijak yang vital. “(Christian Gronross, 1994: 102). 

Menjaga, dan memperkuat hubungan dengan konsumen dan partner lain 

ini dicapai dengan pertukaran yang saling menguntungkan dan pemenuhan janji. 

Relationship Marketing adalah salah satu cara yang paling baik untuk 

mendapatkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Karena dengan menjalin 
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hubungan yang baik dengan khalayak, maka akan tercipta konsumen yang loyal 

terhadap suatu perusahaan. (Morgan dan Hunt, 1994: 289) 

Komunikasi pemasaran terpadu sangat berkaitan erat dengan 

pembangunan hubungan konsumen dengan cara mengetahui produk yang 

ditawarkan apakah itu produk, jasa atau perpaduan keduanya. Dengan melakukan 

presentasi dan bertukar informasi dengan berbagai karakter individu dan 

organisasi untuk menentukan objek dan memberikan hasil tertentu. Ini bukan 

hanya informasi yang disampaikan harus dipahami secara akurat oleh penerima 

informasi dalam hal ini adalah konsumen, tetapi juga elemen-elemen persuasif 

juga diperlukan. Aspek tersebut marketing mix, salah satunya adalah promosi, 

bisa berupa periklanan, personal selling, PR, sales promotion, event, dan masih 

banyak lagi. (Ruslan, 2005: 255) 

PT. Armada International Daihatsu adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang otomotif yang merupakan anak perusahaan dari New Armada 

Grup Karoseri. PT. Armada International Daihatsu memiliki beberapa kantor 

cabang yaitu di Surabaya, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo dan Magelang, 

sebagai kantor pusat.  

Sebagai kota yang sudah maju pesat, di Surabaya pun saat ini memiliki 

sembilan cabang dealer Daihatsu yaitu Astra International cabang Waru, Hr. 

Muhammad, Mayjend Sungkono, Panglima Sudirman. Kemudian untuk main 

dealer terdapat ASCO Jemur Sari, ASCO Mastrip, Kharisma Sejahtera 

Diponegoro, Kharisma Sentosa, Karunia Motor  Pucang. Semakin banyaknya 

dealer Daihatsu yang ada di Surabaya membuat persaingan bisnis otomotif 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis evaluasi strategi komunikasi ....... Karina Witantri



5 
  

semakin tinggi. Sehingga, dibutuhkan kreatifitas strategi komunikasi  apa yang 

ingin dijalan dengan berbagai cara dilakukan untuk menarik calon pembeli. 

Semakin sering nama sebuah dealer didengar oleh khalayaknya, semakin 

khalayak mengenal dan familiar terhadap dealer tersebut, sehingga diharapkan 

dalam jangka waktu yang akan terjadi loyalitas sebagai konsumen suatu 

perusahaan.  

Dalam rangka mencapai tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan 

penjualan dan meningkatkan brand awareness, maka sejak berdirinya PT. 

Armada International Daihatsu cabang Surabaya pada tahun 2002 hingga awal 

2014, melakukan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran diantaranya moving, 

kanvasing, repeat order, pameran di mall-mall, referensi konsumen, hingga 

melalui media seperti koran dan internet (media sosial dan situs penyedia layanan 

jual beli). Kegiatan komunikasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk 

menaikkan penjualan Daihatsu di dealer PT. Armada International Daihatsu 

cabang Surabaya. Sebagai komunikator, PT. Armada International Daihatsu 

cabang Surabaya bukan saja saling berhubungan dengan baik, tetapi juga 

mempengaruhi khalayaknya, sehingga diharapkan akan tercapainya hasil yang 

positif, maka pihak Armada Daihatsu harus menciptakan persamaan kepentingan 

dengan khalayaknya. 

Dari tahun ke tahun, PT. Armada International Daihatsu cabang Surabaya 

ingin membuat inovasi dalam dunia otomotif, dengan riset sederhana dan 

membuat hal yang berbeda. Untuk membantu mendongkrak penjualan Daihatsu di 

PT. Armada International Daihatsu cabang Surabaya, perusahaan membuat 

kegiatan komunikasi dengan showroom event. Hal ini juga didasari penjualan 
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yang belum mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Berikut Perolehan 

hasil penjualan pada Januari - Februari 2014, adalah: 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan Januari-Maret 2014 PT. Armada International Motor 
Cabang Surabaya 

Sumber: PT. Armada International Motor Cabang Surabaya 

Dari Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penjualan PT. 

Armada International Motor Cabang Surabaya selama Januari-Maret 2014 

mengalami rata-rata per bulan adalah 95 unit dari berbagai tipe kendaraan 

Daihatsu. Strategi komunikasi yang dilakukan diantaranya dari Januari sampai 

Maret 2014 adalah penjualan melalui moving sebanyak 34 unit, pameran di mall-

mall 48 unit, kanvasing 54 unit, repeat order sebanyak 59 unit rekomendasi 

pelanggan sebanyak 59 unit, lain-lain (internet atau pun media massa) sebanyak 

31 unit. Sehingga jika ditotal keseluruhan adalah 285 unit. 

Memasuki pertengahan tahun 2014 PT. Armada International Motor 

Cabang Surabaya ingin meningkatkan penjualan dengan memperluas strategi 
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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. 

Berikut adalah data penjualan setelah diadakan showroom event di PT. Armada 

International Motor Cabang Surabaya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 Data Penjualan April-Agustus 2014 PT. Armada International Motor 
Cabang Surabaya 

Sumber: PT. Armada International Motor Cabang Surabaya 

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa dari jumlah penjualan PT. 

Armada International Motor Cabang Surabaya selama April-Agustus 2014 

mengalami rata-rata per bulan adalah 89 unit dari berbagai tipe kendaraan 

Daihatsu. Strategi komunikasi yang dilakukan diantaranya dari April sampai 
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September 2014 adalah penjualan melalui moving sebanyak 59 unit, pameran di 

mall-mall 68 unit, kanvasing 63 unit, repeat order sebanyak 64 unit rekomendasi 

pelanggan sebanyak 71 unit, lain-lain (internet atau pun media massa) sebanyak 

44 unit. Dan kegiatan komunikasi showroom event adalah 78 unit. Sehingga jika 

ditotal keseluruhan adalah 447 unit. Dirata-rata selama enam bulan tersebut 

penjualan mencapai 89 unit per bulannya. 

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 

dilakukan dan mengevaluasi strategi komunikasi pada showroom event PT. 

Armada International Motor Cabang Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana strategi 

komunikasi dan evaluasi apa yang diberikan terhadap strategi komunikasi pada 

PT. Armada International Motor cabang Surabaya dalam pemasaran produk 

dengan showroom event?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi dan 

melakukan evaluasi pada PT. Armada International Motor cabang Surabaya dalam 

pemasaran produk dengan showroom event. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Praktis 

Terhadap beberapa manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian  ini 

antara lain : 

1)  Bagi perusahaan, untuk memberi informasi tentang strategi komunikasi 

dengan menggunakan program showroom event dapat berhasil dilakukan 

dengan indikator peningkatan penjualan. 

2) Memberi informasi tentang peranan dan fungsi sebenarnya dari bauran 

promosi dengan tools showroom event yang berkualitas serta teknik-teknik 

komunikasi pemasaran 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan  bisa memberikan sumbangan pemikiran dan 

untuk menambah literatur tentang komunikasi pemasaran dan macam–macam 

indikatornya dalam Program Media dan Komunikasi terutama di bidang kajian 

strategi komunikasi pemasaran showroom event dengan peningkatan penjualan 

dan meningkatnya loyalitas konsumen.  

 

 

 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tesis evaluasi strategi komunikasi ....... Karina Witantri




