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PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan pokok, setiap orang membutuhkan 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di jaman modern saat ini telah membawa kita 

pada kemudahan berkomunikasi dengan orang lain. Proses komunikasi tidak lagi harus 

bertatap muka (face to face) antara komunikator dengan komunikan. Dengan handphone 

(telepon genggam) yang juga disebut dengan telepon seluler, akan menjadikan 

komunikasi antara satu orang dengan yang lain menjadi mudah meskipun dengan jarak 

yang berbeda. Teknologi seluler adalah teknologi komunikasi yang paling modern dan 

paling menjanjikan baik dari segi kualitas, efisiensi dan ekonomi. Salah satu kelebihan 

utama telepon seluler adalah dapat memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk 

berkomunikasi dimanapun dan kapanpun, bahkan sambil bergerak sekalipun. Telepon 

seluler adalah solusi dalam mempermudah komunikasi tanpa membatasi ruang gerak kita. 

Telepon seluler tidak dapat terlepas dari kartu SIM (Subscriber Identity Module) 

yang digunakan oleh para operator telepon seluler. Ada dua jenis kartu SIM yaitu kartu 
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SIM GSM (Global System for Mobile Communication) dan kartu SIM CDMA (Code 

Divisions Multiple Access). 

Sebagai hasilnya kini jumlah operator telepon yang ada di Indonesia untuk 

teknologi GSM (Global System for Mobile Communication) adalah : PT. Telkomsel 

(Halo, As, Simpati), PT. Indosat, Tbk (Matrix, Mentari, IM3), PT. Excelcomindo 

Pratama, Tbk (Xplor, Bebas, Jempol), PT. Hutchison Charoen Pokhand 

Telecommunication (3 “Three”), PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS, AXIS). Sedangkan 

untuk operator fixed wireless CDMA yaitu : PT. Telkom, Tbk (Flexy), PT. Bakrie 

Telecom (Esia), PT. Indosat, Tbk (StarOne), PT. Sinar Mas Telecom (Smart), PT. 

Sampoerna Telecom Indonesia (Ceria). Serta ada satu operator selular CDMA dari PT. 

Mobile-8 (Fren). Untuk Flexy, Esia, StarOne, Smart, Ceria menggunakan kode area 

wilayah tertentu, artinya hanya bisa digunakan di area tersebut. Sedangkan untuk Fren 

bisa digunakan di seluruh Indonesia sepanjang ada jaringan Fren. Saat ini diperkirakan 

pengguna teknologi CDMA di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta pelanggan.1 

Masing-masing operator saling menyodorkan keunggulan produknya, mereka 

menawarkan paket-paket istimewa dengan fasilitas dan harga istimewa serta pelayanan 

terbaik kepada pelanggannya. Termasuk yang dilakukan oleh Bakrie Telecom, Tbk 

dengan produk ESIAnya. Dengan inovasi-inovasi, strategi pemasaran dan layanan yang 

diberikan. Pada bulan Juli 2007 PT. Bakrie Telecom mendapat anugerah sebagai “Best 

CDMA Operator 2007” (Operator CDMA terbaik 2007) pada Indonesian Cellular Show 

yang bertempat di JCC (Jakarta Convention Center). Hal ini merupakan prestasi yang 

luar biasa dari PT. Bakrie Telecom, mengingat PT. Bakrie Telecom dengan produk 

                                                
1 http://www.thegadget.wordpress.com 
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ESIAnya tergolong baru di pasaran bila dibandingkan dengan operator lain yang sudah 

ada sebelumnya.2 

Selain itu banyak artikel di internet, majalah serta surat kabar dengan judul PT. 

Bakrie Telecom “Melejit Berkat Strategi Bundling”. Strategi inilah salah satu yang 

dilakukan Bakrie Telecom untuk meningkatkan pelanggan. Ketersediaan perangkat 

telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang minim memaksa Bakrie Telecom untuk 

mengadakannya. Justru dengan strategi bundling, penjualannya melonjak signifikan.3 

Awal September 2007, ada pemandangan berbeda di Wisma Bakrie, Kuningan, 

Jakarta Selatan. Di gedung yang terletak di pinggir jalan H.R. Rasuna Said itu, setiap hari 

dari pagi hingga petang selalu tampak antrean panjang. Mereka adalah orang-orang yang 

ingin membeli “Hape Esia”, produk terbaru yang diluncurkan PT. Bakrie Telecom, Tbk.4 

Kejadian ini bisa dibilang unik. Pasalnya, hape Esia bukanlah telepon seluler 

dengan fitur yang sangat lengkap layaknya ponsel warna yang keluar baru-baru ini. 

Produknya tak ubahnya dengan posel yang keluar pada akhir 1990-an atau awal 2000-an. 

Jangankan fitur push e-mail, layanan akses internet pun tidak ada dalam ponsel ini. 

Layarnya pun tidak berwarna. Lalu timbul suatu pertanyaan di benak kita, apa yang 

menarik dari hape Esia? Tingginya animo konsumen terhadap produk ini ternyata karena 

faktor harga. Dengan harga Rp 199.000, berarti hape Esia merupakan ponsel baru 

termurah yang pernah di luncurkan di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan harga yang 

sangat miring tersebut konsumen tidak hanya mendapat ponsel yang sudah dilengkapi 

simcard Esia, tetapi masih mendapatkan bonus talk time selama 1000 menit. Tidak 

mengherankan jika orang-orang berbondong-bondong ingin memilikinya. 

                                                
2 http://www.BakrieTelecom.com 
3 http://www.BakrieTelecom.com 
4 http://www.BakrieTelecom.com 
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Hape Esia merupakan hasil kolaborasi antara Bakrie Telecom dan Huawei, 

vendor ponsel asal cina. Menurut Erik Meijer, Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom, 

peluncuran produk ini ditujukan untuk memangkas barrier konsumen untuk memperoleh 

akses terhadap layanan telekomunikasi. Pasalnya, dari riset yang dilakukan terungkap 

bahwa salah satu hambatan yang dihadapi konsumen untuk mendapatkan akses terhadap 

telekomunikasi adalah faktor harga. “Karena itu, produk ini hanya kami pasarkan lewat 

channel distribusi kami sendiri, tidak dijual bebas. Tujuannya, agar harganya tidak 

melambung.” Ungkapnya.5 

Erik mengatakan, Strategi bundling memang menjadi salah satu andalan Bakrie 

Telecom, terutama dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya Bakrie Telecom menempuh 

strategi seperti kebanyakan pemain lain, yaitu hanya menjual kartu. “Tapi, ternyata 

hasilnya kurang maksimal,”ungkapnya. Pasalnya, vendor ponsel tidak banyak 

mendatangkan ponsel CDMA dan harganya mahal. Maka, Bakrie Telecom mengambil 

inisiatif mengadakan ponsel sendiri agar pasokan ponsel CDMA yang ada dipasar bisa 

meningkat. Dan tentunya penjulaan Bakrie Telecom pun bisa meningkat. Selain itu, 

dengan strategi ini Bakrie Telecom juga mengharapkan agar harga ponsel CDMA dapat 

ditekan menjadi lebih murah.6 

Dengan diperolehnya lisensi nasional pada awal tahun 2007, Erik menjelaskan, 

Bakrie Telecom masih akan terus mengembangkan jaringannya ke  berbagai kota di tanah 

air. Hingga akhir 2007, Bakrie Telecom mentargetkan telah bisa melayani 34 kota di 

Indonesia. “Saat ini kami baru merambah 24 kota di Indonesia”, ungkapnya seraya 

menyebutkan, sejak mendapat lisensi nasional, Bakrie Telecom sudah menambah New 

                                                
5 http://www.myesia.com 
6 http://www.myesia.com 
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Area Launch tahap pertama yang wilayah cakupannya meliputi 7 kota besar di Indonesia 

: Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo, Medan, dan Padang. New Area 

Launch tahap pertama tersebut telah tuntas dilaksanakan. 7 Kota tersebut merupakan 

tahap pertama dari rangkaian Go Nasional di 17 Kota seluruh Indonesia pada tahun 2007. 

Ditengah gencarnya ekspresi layanan Esia & Wifone ke beberapa Kota Nasional, PT. 

Bakrie Telecom, Tbk sebagai pemilik 2 produk telepon tanpa kabel tersebut tetap 

mengutamakan kualitas layanan. Untuk itu telah dipersiapkan 30 ribu nomor Esia dan 2 

ribu nomor wifone untuk wilayah Medan. Dengan terlayaninya kedua produk ini maka 

Medan menjadi kota pertama pengembangan Esia & Wifone di pulau Sumatera.7 

Rakhmat Junaidi, Direktur Corporate Services PT. Bakrie Telecom, Tbk 

mengatakan perusahaannya sengaja menempuh strategi penjualan dengan jumlah nomor 

terbatas demi menjaga tingkat kualitas layanan dan memenuhi harapan masyarakat akan 

jasa dan layanan telekomunikasi yang bukan saja terjangkau tapi juga handal. Agar 

masyarakat dapat mencoba kualitas layanan Esia & Wifone sekaligus memberikan 

masukan terhadap kemampuan jaringan, maka Bakrie Telecom pada saat launching akan 

membebaskan percakapan telepon sesama Esia di dalam kota yang sama. Harga 

perkenalan ini diperkenalkan hingga masa promosi ini berakhir pada tanggal 30 

November 2007. “Jadi untuk semua nomor Esia & Wifone di Medan bisa Free Calling ke 

nomor-nomor Esia & Wifone lainnya yang ada di Medan. Dengan demikian para 

pelanggan Esia & Wifone di kota terbesar di Pulau Sumatera ini dapat mencoba dan 

membuktikan kehandalan kualitas layanan Esia & Wifone tanpa harus dibebani lagi oleh 

tagihan telepon”, ujar Rakhmat.8 

                                                
7 http://www.myesia.com 
8 http://www.myesia.com 
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Di Surabaya dan Malang, kegiatan pre-sales yang dilaksanakan tanggal  23 – 26 

Agustus 2007 selama 4 hari berturut-turut di 3 pusat keramaian di Kota Surabaya, yaitu 

Tunjungan Plasa, WTC, dan Plasa Marina diserbu ribuan masyarakat setempat. 

Antusiasme mereka benar-benar luar biasa, mereka rela mengantri berjam-jam demi 

mendapatkan nomor Esia yang di idam-idamkan. Begitu antusiasnya sampai-sampai 

kegiatan yang padat peminat ini baru berakhir pukul 10 malam. Begitu juga dengan pusat 

Grosir Matahari Pasar Besar di Kota Malang, mendadak seperti kebanjiran pengunjung 

yang mengantri di depan booth Esia demi nomor Esia idamannya. Dari jam 9 pagi hingga 

jam 9 malam, antusiasme tetap terlihat. Demi melayani antusiasme ini, karyawan kantor 

cabang di kedua kota ini bahkan rela berkantor hingga jam 2 pagi. Dalam 4 hari aktivitas 

penjualan di Surabaya dan Malang, Bakrie Telecom mampu menjual 25 ribu nomor 

Esia.9 

Sementara itu tanggal 30 Agustus s/d 2 September 2007 diadakan kegiatan pre-

sales di Semarang dan Solo. Di Semarang, kegiatan pre-sales diadakan di Gerai Esia di Jl. 

MT. Haryono dan Mall Ciputra, Simpang Lima. Dan tidak jauh berbeda dengan kota-kota 

pendahulunya, antrian panjang dan mengular tampak di kedua tempat tersebut, mereka 

mengantri hingga nomor Esia idaman ada dalam genggaman. Antusiasme yang sama juga 

terjadi di Gerai Esia Solo yang berlokasi di Jl. Adisucipto dan Solo Grand Mall. Animo 

masyarakat yang membludak ini cukup membuat Team Sales bersimbah keringat, 

terutama untuk memenuhi setiap permintaan nomor Esia. Selama 4 hari dalam aktivitas 

penjualan terbatas yang dilakukan, Esia diminati lebih dari 25 ribu masyarakat Semarang 

dan Solo. Keberhasilan penjualan dalam kegiatan pre-sales pada saat launching di 7 kota 

                                                
9 majalah internal Bakrie Telecom ”Synergy”, November 2007 
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besar tersebut diharapkan mampu memotivasi penjualan di kota-kota lain, dimana Esia & 

Wifone segera beroprasi dalam waktu dekat.10 

Selanjutnya pada tahap kedua, yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2008, 

Bakrie Telecom menjadwalkan merambah 10 kota sekaligus. 10 kota tersebut terdiri dari 

kota-kota besar di Sumatera, Bali dan Sulawesi serta kota-kota kecil di wilayah Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Di Sumatera, layanan Bakrie Telecom dengan produk Esianya  

akan hadir berturut-turut di lampung, Pekanbaru dan Palembang. Disusul dengan 

Mojokerto, Lamongan dan Pasuruan. Lalu menyeberang ke Pulau Dewata, Denpasar, 

diikuti dengan Boyolali dan Klaten. Dan mengakhiri tahap kedua ekspansi nasional ini, 

Bakrie Telecom akan segera melayani masyarakat kota Makasar. Kehadiran Bakrie 

Telecom di 7 Kota yang lalu, telah mengundang antusiasme yang luar biasa dari 

masyarakat. Adalah tantangan selanjutnya bagi Bakrie Telecom untuk bisa menciptakan 

euphoria serupa, bahkan lebih daripada kota-kota sebelumnya.11 

Pada saat masuk dan launching di kota-kota sebelumnya, Bakrie Telecom dengan 

Produk Esianya selalu mengundang antusiasme yang luar biasa dari masyarakat. 

Mungkin hal ini dikarenakan strategi yang dikeluarkan Bakrie Telecom selalu menarik 

untuk diikuti, karena Bakrie Telecom selalu menggunakan pendekatan yang berbeda dari 

kebanyakan yang telah ada di masyarakat dalam setiap launching produknya. Sehingga 

masyarakat selalu ingin tahu hal-hal baru atau terobosan-terobosan baru yang dilakukan 

Bakrie Telecom, dan menunjukkan antusiasme dengan memadati acara launching pada 

kota-kota sebelumnya. Pada tahap selanjutnya seperti yang telah dijadwalkan, Bakrie 

                                                
10 majalah internal Bakrie Telecom ”Synergy”, November 2007 
11 majalah internal Bakrie Telecom ”Synergy”, November 2007 
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Telecom launching ke 10 kota sekaligus, dari 10 kota yang telah dijadwalkan salah 

satunya adalah kota Boyolali. 

Di kota Boyolali sendiri sudah banyak sekali kartu-kartu telepon yang masuk dan 

beredar. Menurut pengamatan yang sudah terjadi selama ini, pada setiap launching atau 

masuknya suatu produk baru di Boyolali kurang mendapat perhatian atau tanggapan 

masyarakat tidak terlalu antusias. Mungkin hal ini dikarenakan pelaksanaan launching 

produk yang kurang menarik atau memang promosi yang dilakukan kurang sehingga 

masyarakat tidak mengetahui adanya launching tersebut. 

PT. Bakrie Telecom dengan Esia-nya telah masuk dan lauching di kota Boyolali, 

mungkinkah pada kegiatan lauching yang telah dilaksanakan tersebut bisa mendapat 

antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Boyolali seperti yang terjadi pada kota-kota 

sebelumnya. Yang faktanya masyarakat Boyolali kurang merespon suatu kegiatan 

promosi atau berbagai kegiatan launching yang sudah masuk di kota tersebut. 

Bagaimanakah kegiatan yang akan dilakukan PT. Bakrie Telecom pada saat lauching 

produk Esia di Boyolali, dan bisa semenarikkah seperti yang terjadi di kota-kota 

sebelumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah kegiatan/aktivitas komunikasi pemasaran 

manajemen PT. Bakrie Telecom (Gerai Esia Boyolali) pada saat masuk dan launching 

produk Esia di kota Boyolali. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu 

untuk mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran kartu prabayar Esia pada saat masuk 

dan launching di Kota Boyolali. 

 

D. Kerangka Pemikiran dan Teori 

I. Kerangka Pemikiran 

Dunia telekomunikasi sekarang ini sedang marak-maraknya, karena 

banyak perusahaan telekomunikasi menawarkan kemudahan-kemudahan 

berkomunikasi lewat produk yang dikeluarkannya. Setiap perusahaan mempunyai 

konsep pemasaran untuk terus memajukan diri. Produk-produk yang ditawarkan 

akan sampai kepada konsumen karena adanya pemasaran. 

Aktivitas komunikasi pemasaran perlu dilakukan secara cermat karena 

berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan komunikasi pemasaran perusahaan serta 

kelangsungan hidup perusahaan selanjutnya. Dalam aktivitas komunikasi 

pemasaran tercakup cara dan media komunikasi yang digunakan oleh perusahaan 

maupun instansi serta teknik aplikasinya pada program kegiatan komunikasi 

pemasaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada program-program kegiatan 

inilah pesan yang ingin disampaikan perusahaan maupun instansi dapat mencapai 

pasar sasaran yang dituju. Namun mesti pelaksana aktivitas promosi dibekali 

dengan alat-alat, pengetahuan dan konsep untuk analisis promosi yang baik, bisa 

saja mengalami kegagalan jika tidak disertai dengan kemampuan kreatif untuk 

menciptakan bentuk promosi yang unik. Sehingga dengan penggabungan 
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kemampuan analisis dan kreatifitas tersebut, dapat diharapkan promosi akan 

membantu pemasaran perusahaan maupun instansi. Di sisi lain, perusahaan 

maupun instansi tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya yang besar demi 

mempengaruhi sikap dan prilaku konsumen yang dituju. Dan ini merupakan salah 

satu ketrampilan paling berharga yang seharusnya dimiliki oleh seorang pelaksana 

promosi. 

II. Teori 

Komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran 

dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk 

memberikan informasi kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan 

perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan (laba) sebagai hasil 

penambahan penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan.12 

Komunikasi pemasaran telah diterapkan jauh sebelum abad ke-12. Sejarah 

komunikasi pemasaran menurut John Egan, bahwa “Marketing communications 

activities were practised long before they were analysed and defined in the 

twentieth century. Some of the marketing communications miletones throughout 

its long history of development and innovation. Advertising history, urges us to 

not indulge in speculation as to whether prehistoric cave paintings, Babylonian 

inscriptions, they ten-commandments or the writings on the wall at Balthazar’s 

feast constitute advertising, and yet, in their own way they all represent 

communication of one kind or another”.13 

                                                
12 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal: 124 
13 John Egan. (2007), ‘Marketing Communications’, International Journal of Advertising, 2. 
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Tujuan setiap komunikasi pemasaran adalah untuk menyampaikan pesan 

tertentu kepada kelompok sasaran tertentu dengan cara yang jelas dan efektif. 

Untuk melaksanakan komunikasi bagi sebuah lembaga atau perusahaan, orang 

harus memahami hierarki komunikasi. Komunikasi pemasaran juga bertujuan 

untuk mencapai tiga tahap perubahan yang ditujukan kepada konsumen. Tahap 

pertama adalah tahap perubahan knowledge (pengetahuan). Dalam perubahan ini 

konsumen mengetahui adanya keberadaan sebuah produk. Tahap kedua adalah 

tahap perubahan sikap, suatu tahap perubahan yang mengarah kepada keinginan 

konsumen untuk mencoba (trial) produk. Tahap terakhir adalah perubahan 

perilaku, yang ditujukan agar konsumen tidak beralih kepada produk lain dan 

terbiasa menggunakannya.14 

Komunikasi pemasaran sering juga dikatakan sebagai upaya promosi. 

Maksudnya adalah baik komunikasi pemasaran ataupun promosi adalah 

merupakan cara-cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk 

mengkomunikasikan dan memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya sehingga 

calon konsumen menjadi tertarik.15 

Pemasaran modern tidak hanya sekedar memasarkan produk yang bagus. 

menetapkan harga yang menarik dan membuat produk yang terjangkau oleh 

konsumen sasaran. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan konsumen 

mereka. Setiap perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari peran mereka sebagai 

komunikator dan promotor. Tetapi apa yang dikomunikasikan harus dipersiapkan 

secara efektif. Misalnya dengan membayar biro iklan untuk merancang iklan yang 

                                                
14 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 12 
15 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal: 237 
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efektif, ahli promosi penjualan untuk merancang program-program penjualan 

yang menarik, dan membayar biro-biro hubungan masyarakat untuk merancang 

citra perusahaan. Perusahaan harus bisa mengelola suatu sistem komunikasi 

pemasaran yang kompleks, baik dengan agen perantara, konsumen maupun 

masyarakat luas. Pada dasarya, konsep inti dari pemasaran menurut berbagai ahli 

ekonomi adalah pertukaran (exchange).16  

Sutisna mengungkapkan bahwa alasan yang mendasari pernyataan ini adalah 

seluruh aktivitas yang dilakukan individu dengan individu lainnya merupakan 

pertukaran untuk memuaskan kebutuhan. Dimana proses pertukaran ini hanya 

dapat terjadi pada kondisi tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa 

agar pertukaran dapat terjadi maka:17 

a) Terdapat sedikitnya dua pihak. 
b) Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak lain. 
c) Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. 
d) Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran. 
e) Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah 

layak dan bermanfaat.18 
 

Bertolak dari pendapat Kotler diatas, komunikasi merupakan syarat yang 

memungkinkan terjadinya proses pertukaran. Untuk itu, komunikasi memang 

merupakan alat penting dalam aktivitas pemasaran. Karena pada dasarnya, tujuan 

komunikasi bermula timbul pada seseorang yang akan mengemukakan pikiran dan 

perasaannya, yaitu agar terjadi perubahan sikap pada orang yang dilibatkannya. 

Dan proses perubahan sikap tersebut merupakan tujuan dari konsep pemasaran 

                                                
16 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 
263 
17 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 
264 
18 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 
264 
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pula. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Kotler bahwa tujuan komunikasi 

adalah kegiatan yang mendorong konsumen untuk lebih banyak menggunakan 

produk, membeli produk dalam unit yang besar, mencoba merek/produk yang 

dipromosikan dan untuk meraih pembeli lain.19 

Pada tingkat dasar, komunikasi dapat menginformasikan dan membuat 

konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk yang ditawarkan. 

Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen potensial agar berhasrat masuk 

ke dalam hubungan pertukaran (exchange relationship). Komunikasi juga dapat 

dijadikan pengingat bagi konsumen mengenai keberadaan produk. Peran lain dari 

komunikasi adalah untuk membedakan (differentiating) produk yang ditawarkan 

oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Pada tingkatan yang lebih 

tinggi, komunikasi juga dapat menawarkan sarana pertukaran itu sendiri.20 

Komunikasi akhirnya berkembang menjadi lebih khusus dalam bidang 

pemasaran, yaitu komunikasi pemasaran atau sering juga disebut promosi. 

Promosi digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama 

konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Komunikasi Pemasaran 

sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang dan membeli 

produk tersebut.21 

 

                                                
19 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 18 
20 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 
266 
21 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal: 237 
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Setiap perusahaaan maupun instansi tentunya memiliki cara tersendiri 

dalam melaksanakan aktivitas komunikasi pemasaran (promosi) yang berbeda 

dengan perusahaan lain, agar tetap bisa maju dan bersaing dalam situasi pasar 

bebas yang makin ketat. Perusahaan harus bisa memilih alat-alat promosi yaitu 

iklan, publisitas, personal selling, dan promosi penjualan, secara selektif, efektif 

dan efisien sesuai dengan kebijakan perusahaan, segmen khalayak yang dituju, 

anggaran maupun produk atau jasa yang ditawarkan.22 Perusahaan maupun 

instansi terkadang mencari cara untuk bisa mencapai efektivitas dengan beralih 

dari satu alat promosi ke alat promosi lain atau justru mengkombinasikannya 

karena nilai ekonominya lebih baik. Misalnya, kombinasi iklan dan penjualan 

pribadi akan menimbulkan dampak yang kuat terhadap tanggapan konsumen, 

dibanding bila setiap komponen bauran itu dilakukan tersendiri, walaupun jumlah 

pengeluarannya sama. Banyak juga perusahaan maupun instansi mengganti 

beberapa kegiatan penjualannya dengan iklan, surat dan telepon untuk mencapai 

penjualan yang cepat. Karena alat-alat promosi bisa saling menggantikan, maka 

fungsi pemasaran perlu dikoordinasi dalam satu bagian pemasaran. 

Asumsi dasar dari komunikasi pemasaran atau promosi tentunya sangat 

terkait dengan proses komunikasi. Menurut Hovlan, Janis dan Kelly sebagai mana 

dikutip Jallaludin Rahmad, Komunikasi pada dasarnya  merupakan “the process 

by which an individual (the communicator) transmit stimuli (usually verbal) to 

modify the behaviour of other individuals (the audiens)”. Hal tersebut 

menerangkan bahwa dalam komunikasi terjadi pengiriman stimulus antara 

                                                
22 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 242 
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komunikator kepada komunikan, dimana biasanya berbentuk verbal dan bertujuan 

untuk mengubah perilaku orang lain. 

Proses komunikasi secara umum dalam komunikasi pemasaran dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 1 23 

Proses Komunikasi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, secara garis besar dapat diungkapkan bahwa alasan suatu 

perusahaan mengadakan promosi adalah:24 

a) Memberi tahu pihak luar tentang keberadaan perusahaan. 
b) Meningkatkan penjualan. 
c) Membuat perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik atau bonafit. 
d) Untuk mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau produk/jasa 

dibandingkan pesaing. 
Sedangkan tujuan promosi dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka 

panjang (misalnya: membangun nama baik perusahaan, pendidikan, konsumen 

dan menciptakan reputasi tinggi dari suatu produk), dan tujuan jangka pendek 

(Misalnya: menaikkan penjualan, mengumumkan lokasi agen dan mengumumkan 

                                                
23 Murti Sumarmi, Marketing Perbankan, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal: 243 
24 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal: 95 
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perubahan/penyempurnaan produk).25 Salah satu faktor yang menunjang 

keberhasilan komunikasi pemasaran adalah pelaksanaan aktivitas promosi secara 

tepat sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan serta disesuaikan 

dengan pasar yang dituju. Aktivitas merupakan suatu perbuatan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung maksud tertentu yang memang 

dikehendaki oleh yang melakukan tindakan tersebut.26 

Setelah sebuah perusahaan memahami benar keadaan pasar persaingan 

bisnis mereka, hal selanjutnya adalah memahami siklus hidup produk yang telah 

dibuat. Tahap-tahap kehidupan produk adalah sebagai berikut: 

1. Tahap perkenalan 

Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan yang lambat, karena : 

• Kelambatan dalam perluasan kapasitas produksi 

• Masalah teknis  

• Kelemahan penyediaan produk pada konsumen 

• Keseganan konsumen menurut pola kebiasaan yang sudah ada 

• Harga jual masih tinggi, karena :  

• Biaya produksi masih tinggi 

• Teknologi belum dapat dikuasai sepenuhnya 

• Biaya promosi tinggi 

2. Tahap pertumbuhan 

Tahap ini ditandai dengan : 

• Adanya pesaing baru yang memasuki pasar 

                                                
25 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Prenhallindo, Jakarta, 1997, hal: 88 
26 Kamus Besar Indonesia, 1996, hal: 134 
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• Perusahaan mulai memperbaiki atau menambah kelengkapan produk 

• Harga produk cenderung tetap 

• Kegiatan promosi mulai dikurangi 

• Penjualan segera meningkat dengan cepat 

3. Tahap kedewasaan 

Tahap ini dibagi tiga, yaitu : 

• Tahap kedewasaan yang meningkat: yaitu penjualan total meningkat lambat 

karena permintaan dari langganan lama sedangkan pembeli baru hanya 

sedikit. 

• Tahap kedewasaan yang stabil: volume penjualan tidak meningkat lagi. 

• Tahap kedewasaan yang menurun : secara absolut mulai menurun karena 

langganan pindah ke produk lain. (Buchari Alma, 2004: 212) 

Manfaat bagi perusahaan untuk mengetahui siklus hidup produk antara lain 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan perencanaan kegiatan komunikasi 

pemasaran. Karena dalam pemasaran modern, yang terjadi adalah sebuah 

perusahaan tidak hanya sekedar memasarkan produk yang bagus, menetapkan harga 

yang menarik dan membuat produk itu terjangkau oleh konsumen sasaran. Akan 

menjadi tidak berarti jika semua rencana dan produksi telah dilaksanakan namun 

tidak dapat dikomunikasikan kepada konsumen sasaran. Perusahan-perusahaan juga 

harus melakukan komunikasi dengan konsumen mereka melalui suatu kegiatan 

komunikasi pemasaran yang telah dirancang. Komunikasi pemasaran didefinisikan 
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sebagai usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen 

sasaran mengenai keberadaan produk di pasar.27 

Konsep yang secara umum sering digunakan untuk menyampaikan pesan 

adalah apa yang disebut bauran komunikasi pemasaran, yang disebut juga bauran 

promosi (promotion mix) yang terdiri atas empat alat utama, yaitu:28 

1. Iklan (Advertising)  

Dapat didefinisikan sebagai 

“Semua bentuk presentasi non personal dan promosi ide, barang atau jasa 
oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran”. 

 
Penyajian iklan sendiri berbeda-beda, ada yang menonjolkan harga 

yang menarik, tekanan tentang nama merek (brand) atau yang hanya 

mengenalkan segi kualitasnya. Sedang media yang biasa digunakan untuk 

beriklan menurut Rhenald Kasali dapat dibagi dua yaitu:29 

a. Media lini atas terdiri dari iklan-iklan yang dimuat dalam media cetak, 
media elektronik (radio), TV dan Bioskop, serta media luar ruang (papan 
reklame dan angkutan). 

b. Media lini bawah terdiri dari seluruh media selain media diatas seperti 
direct mail, pameran, point of sale display material, kalender, agenda, 
gantungan atau tanda mata. 

 
Sementara itu fungsi-fungsi iklan antara lain:30 

a. Memberikan informasi selain faedah kegunaan tempat, waktu, bentuk dan 
milik, dalam pemasaran sebuah produk akan lebih berharga dengan 
adanya keberadaan produk beserta fungsinya secara lebih mendetail. 

b. Membujuk atau mempengaruhi iklan harus mempunyai sifat membujuk 
terutama kepada konsumen-konsumen potensial, dengan menyatakan 
bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk lain. Iklan yang 

                                                
27 Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal: 
267 
28 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 242 
29 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 
Jakarta, 1997, hal: 96 
30 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal: 96 
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bersifat membujuk sebaiknya di pasang di media televisi atau majalah, 
karena lebih menampakkan unsur visual dari produk tersebut. 

c. Menciptakan kesan dalam sebuah iklan, orang akan mempunyai suatu 
kesan tertentu tentang apa yang diiklankannya, misalnya dengan 
menggunakan warna, ilustrasi, kata, bentuk dan susunan yang menarik. 
Sebab kadang pembelian sebuah produk tidak dilakukan secara rasional 
atau memperhatikan nilai ekonomisnya, tatapi lebih terdorong untuk 
mempertahankan atau meningkatkan gengsi, seperti pembelian rumah 
mewah, mobil, toko dan lain-lain. Namun kadang periklanan juga dapat 
menciptakan kesan pembelian secara rasional dan ekonomis. 

d. Memuaskan keinginan iklan merupakan alat untuk mencapai pertukaran 
yang saling memuaskan. Dimana kadang konsumen ingin mengetahui 
lebih dulu kegunaan dan keunggulan produk bagi mereka. 

e. Sebagai alat komunikasi periklanan adalah suatu alat untuk membuka 
komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli, sehingga keinginan 
mereka dapat terpenuhi dengan cara efektif dan efisien. 

 
 

Sedang ciri-ciri iklan sendiri adalah:31 

a. Penampilan publik. Iklan adalah model komunikasi yang paling 
memasyarakat. Sifat publik iklan menghasilkan suatu pengesahan 
terhadap produk yang diiklankan dan juga memberikan penawaran 
standar. Karena setiap orang menerima pesan yang sama. Pembeli tahu 
bahwa motif pembelian mereka dapat diterima masyarakat. 

b. Daya serap iklan adalah media yang dapat meresap karena penjual bisa 
mengulang-ulang pesan mereka sehingga pembeli dapat menerima dan 
membandingkan pesan dari berbagai saingan. 

c. Ungkapan perasaan yang jelas. Iklan dapat mendramatisasi suatu 
perusahaan beserta produknya melalui lukisan indah, bunyi dan warna. 

d. Tidak ada hubungan tatap muka. Iklan tidak begitu memaksa seperti 
tenaga penjual perusahaan. Khalayak tidak merasa wajib memperhatikan 
atau memberi tanggapan. 

 
2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Dapat didefinisikan sebagai:32 

“Insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu 
produk atau jasa." 

 

                                                
31 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 265 
32 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 242 
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Sales promotion dilakukan dengan peragaan, pertunjukan dan 

pameran, demonstrasi dan berbagai macam usaha penjualan yang tidak 

bersifat rutin. Ada beberapa macam metode sales promotion yang 

ditunjukkan kepada konsumen, misalnya:33 

a. Pemberian contoh barang 
b. Kupon/nota 
c. Hadiah  
d. Kupon berhadiah 
e. Rabat, dan  
f. Peragaan. 

 
Tujuan promosi penjualan bisa dibedakan menjadi 3 yaitu:34 

a. Bagi konsumen, tujuan mencakup usaha mendorong konsumen untuk 
lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam jumlah besar, 
mencoba merek yang dipromosikan dan untuk menarik pembeli merek 
lain yang bersaing dengan merek produk yang sedang dipromosikan. 

b. Bagi pengecer, tujuan promosi adalah membujuk untuk menjual barang 
produk baru dan menimbun lebih banyak persediaan barang, menggiatkan 
pembelian ketika sedang tidak musim, mengimbangi promosi para 
pesaing, membuat pengecer tetap setia dengan produk dan memperoleh 
jalur pengecer baru. 

c. Bagi wiraniaga, tujuannya adalah untuk memberi dukungan atas produk 
atau model baru, untuk merangsang mereka mencari pelanggan baru dan 
mendorong penjualan di musim sepi. 

 
Ciri-ciri promosi penjualan adalah:35 

a. Komunikasi. Mereka mendapat perhatian dan biasanya memberi 
informasi yang memperkenalkan pembeli pada suatu produk. 

b. Insentif. Cara ini memberikan konsesi, perangsang atau andil yang 
bernilai bagi pembeli. 

c. Undangan. Cara ini mencakup undangan khusus untuk segera terlibat 
dalam transaksi. 

 

                                                
33 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal: 99 
34 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 317 
35 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 267 
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Perusahaan maupun instansi memakai promosi penjualan untuk 

mendapatkan tanggapan yang lebih kuat dan lebih cepat. Promosi penjualan 

dapat digunakan untuk mendramatisasi penawaran produk dan untuk 

mendorong penjualan-penjualan yang sedang lesu. Efek promosi penjualan 

biasanya hanya sekejap, sehingga tidak efektif untuk menanamkan pilihan 

produk jangka panjang. 

Strategi promosi penjualan juga harus dipertimbangkan. Menurut 

Tony Yeshin, strategi promosi penjualan sangat penting karena “Sales 

promotions can and should be considened as having a significant strategic 

role. In many instances, such activity can achieve objectives that no other 

form of marketing communications can deliver. Importantly, sales promotion 

can improve the level of manufacturer profits because they permit price 

discrimination and because they can, in other ways, influence trade and 

consumer behavior”.36 

Pelaksanaan promosi penjualan harus memperhitungkan waktu 

persiapan dan waktu penjualan. Waktu persiapan dimulai dari perencanaan 

awal, rancangan modifikasi kemasan, persiapan iklan, produk yang akan 

dijual, penyalur, pembeli dan penahanan di pusat-pusat distribusi agar dapat 

mengeluarkan produk pada suatu waktu tertentu. Sedang waktu penjualan 

dimulai saat produk dikeluarkan dan berakhir jika kurang lebih 95 % produk 

                                                
36 Tony Yeshin. (2006), ‘Sales Promotion’, International Journal of Advertising, 123. 
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sudah ditangan konsumen, yang mungkin membutuhkan waktu lama 

tergantung dari jangka waktu promosi.37 

3. Publisitas 

Adalah “suatu stimulasi non-personal terhadap permintaan suatu 
produk, jasa atau unit dagang dengan menyebarkan berita-berita komersial 
yang penting, mengenai kebutuhan akan produk tertentu di suatu media yang 
disebarkan atau menghasilkan suatu sosok kehadiran yang menarik 
mengenai produk tersebut di radio, televisi atau panggung yang tidak 
dibayar oleh pihak sponsor.”38 
 

Fungsi publisitas adalah:39 

a. Membantu peluncuran produk baru. 
b. Membantu penempatan posisi ulang bagi produk yang telah dewasa. 
c. Membangun minat terhadap scbuah kategori produk. 
d. Mempengaruhi kelompok-kelompok sasaran spesifik. 
e. Mempertahankan produk yang tengah menghadapi masalah dengan 

masyarakat. 
f. Membangun citra perusahaan dengan cara yang menguntungkan 

produk. 
 

Ada beberapa macam publisitas, diantaranya:40 

a. Pure publicity (publisitas murni) yaitu bentuk publisitas yang sama 
dengan nilai berita (news) yang muncul di media pers. Misalnya pihak 
PR mengeluarkan news /press release, dan termasuk ada suatu kegiatan 
event atau peristiwa tertentu mengandung nilai berita yang kemudian 
diberitakan (atas inisiatif) oleh media pers yang bersangkutan. 

b. Tie in publicity (publisitas yang disengaja) yaitu bentuk publisitas yang 
sengaja diselenggarakan oleh humas/PR, yaitu mengadakan seminar, 
kegiatan kepedulian sosial sumbang sembako, special events lainnya 
yang kemudian kegiatan tersebut diliput dan dimuat oleh media massa. 

c. Paid publicity (publisitas dengan membayar) merupakan publisitas yang 
dibayar, misalnya membuat artikel sponsor (advetorial), sisipan 
(suplemen), atau pariwara dan infomersial yang kemudian dimuat di 
media pers dan tarif pemuatan tersebut sama dengan tarif iklan promosi. 

                                                
37 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 325 
38 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 242-243 
39 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 328 
40 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal: 
61 
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Publisitas dan humas dapat menciptakan dampak langgeng terhadap 

kesadaran publik dengan biaya yang lebih sedikit daripada beriklan. Jika 

perusahaan maupun instansi mengembangkan cerita yang menarik, maka 

cerita tersebut mungkin akan dimuat oleh semua media berita sehingga 

nilainya setara dengan iklan yang berbiaya besar. Apalagi kredibilitas cerita 

semacam itu lebih tinggi dibandingkan dengan iklan. 

4.   Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

Adalah “penyajian lisan dalam suatu pembicaraan dengan satu atau 
beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan.”41 

Personal selling lebih fleksibel dibanding kegiatan komunikasi 

pemasaran yang lainnya. Sebab tenaga-tenaga penjualnya dapat secara 

langsung mengetahui keinginan, motif dan perilaku konsumen, dan sekaligus 

dapat melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung dapat 

mengadakan penyesuaian seperlunya. Apalagi jika ada keharusan semacam 

negosiasi di tempat penjualan dan pertukaran informasi antara pembeli dan 

penjual. Kepercayaan konsumen kepada tenaga penjual harus 

dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi promosi. Personal selling 

bisa juga dilakukan dengan presentasi penjualan, pertemuan penjualan, pasar 

jarak jauh, program insentif, sample wiraniaga, pasar massal dan pameran 

dagang. 

Ciri-ciri personal selling adalah :42 

                                                
41 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 243 
42 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 266 
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a. Berhadapan langsung secara pribadi. Penjualan pribadi melibatkan 
hubungan sesuatu yang hidup, langsung dan interaktif antar dua orang 
atau lebih. Setiap pihak bisa melihat dari dekat kebutuhan dan ciri 
masing-masing, dan bisa segera melakukan penyesuaian. 

b. Keakraban. Penjualan pribadi memungkinkan berkembangnya segala 
macam hubungan, bermula dari sekedar hubungan penjualan ke suatu 
hubungan pribadi yang lebih dalam. 

c. Tanggapan. Penjualan pribadi membuat pembeli merasa wajib 
mendengarkan, memperhatikan dan menanggapi pembicaraan penjual, 
meski tanggapannya hanya sekedar ucapan terima kasih. 

 
Tugas-tugas pelaksana personal selling adalah:43 

a. Mencari konsumen baru/prospek. Bertugas mencari dan mempengaruhi 
calon pembeli. 

b. Mengkomunikasikan informasi. Dengan cekatan mengkomunikasikan 
informasi mengenai produk dan jasa perusahaan. 

c. Menjual. Menguasai seni kewiraniagaan dengan pendekatan, penyajian, 
mengatasi keberatan-keberatan dan menutup penjualan. 

d. Melayani berbagai jasa kepada konsumen, memberi konsultasi mengenai 
berbagai masalah, bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan pengiriman 
barang. 

e. Mengumpulkan informasi untuk melaksanakan penelitian pasar dan 
membuat laporan kunjungan mereka. 

f. Mengalokasikan. Pelaksana personal selling harus mampu mengevaluasi 
kualitas konsumen dan mengalokasikan produk yang langka pada masa 
kekurangan produk. 

 
Promosi ini merupakan proses penting dalam suatu perusahaan 

maupun instansi, baik yang memproduksi barang maupun jasa. Perusahaan 

maupun instansi yang merencanakan promosi, terlebih dulu harus 

menganalisis konsumen serta sikap serta tindakan apa yang diharapkan dari 

target. 

Aktivitas promosi setiap perusahaan mungkin memiliki penekanan 

yang berbeda. Namun pada intinya setiap perusahaan maupun instansi 

melakukan aktivitas promosi baik semua maupun hanya sebagian. Dan untuk 

                                                
43 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran. Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian jilid 2, 
Erlangga, Jakarta, 1992, hal: 341 
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mengetahui seberapa besar keberhasilan maupun kegagalan promosi yang 

sudah dilaksanakan, maka peran konsumen sebagai pihak yang dituju 

tentulah sangat besar. 

 

E. Implementasi Teori 

Aktivitas Komunikasi Pemasaran Gerai Esia Boyolali untuk launching 

produk Esia dalam hal ini dilihat dari gambaran umum, konsep dan aplikasi. Periode 

yang diteliti meliputi pengamatan secara langsung sejak kegiatan Flyering / Kanvas 

yang dimulai tanggal 3 mei 2008 atau sebelum kegiatan Pre-Sales dan acara 

Launching / Opening Gerai Esia Boyolali pada tanggal 5 Mei 2008, hingga 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008. 

Gambaran umum memandang kebijakan pemasaran PT. Bakrie Telecom. 

Konsep aktivitas komunikasi pemasaran dilihat dari jenis alat-alat mana saja dari 

bauran promosi (periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan tatap muka) 

yang digunakan. Sedangkan aplikasi dari aktivitas komunikasi pemasaran, dilihat 

dari pelaksanaan seluruh alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam 

komunikasi pemasaran di Gerai Esia Boyolali. 

Jadi dengan ini, aktivitas komunikasi pemasaran kartu Esia merupakan 

program umum pendekatan unit bisnis untuk pencapaian tujuan-tujuan perusahaan 

dengan memperhatikan keputusan pokok target pasar, penempatan produk, dan biaya 

yang diperlukan untuk menyampaikan pesan-pesan komersial melalui aktivitas 

Periklanan, Promosi Penjualan, Publisitas, serta Penjualan Tatap Muka yang 
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dilakukan oleh Gerai Esia Boyolali agar dapat menarik minat masyarakat, memenuhi 

kebutuhan konsumen melalui kegiatan yang menguntungkan perusahaan. 

  

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu 

sendiri. Atau dengan kata lain penelitian ini bermaksud mengembangkan konsep 

dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Gerai Esia, Jl. Pandanaran No. 186 

Boyolali. 

3. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan yang mendukung yaitu dari sumber 

buku, literatur dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati/diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif kegiatan ini 

dilakukan secara terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi 

yang diperlukan. 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 
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a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berasal dari 

keterangan para informan dengan cara interview maupun observasi dengan 

langkah sebagai berikut: 

• Informan langsung dari sumbernya. Dalam hal ini semua keterangan 

didapat secara langsung dari staf dan karyawan Gerai Esia Boyolali. 

• Observasi langsung terhadap berbagai kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh  Gerai Esia Boyolali. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang mendukung data primer dan merupakan sumber data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dari buku, karya ilmiah, bulletin, 

makalah, arsip, serta jurnal atau dokumen resmi yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan 

metode sebagai berikut:  

a. Observasi. 

Yaitu metode pengumpulan data non verbal. Data dikumpulkan dengan 

mengamati dan mencatat fenomena yang diselidiki melalui penglihatan dan 

pendengaran. 

 

b. Wawancara 
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Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 

kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang    memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu.  

c. Data Kepustakaan 

Untuk melengkapi data, dilakukan pola studi kepustakaan dengan menelaah 

dan mengkaji bahan bacaan yang relevan dengan topik yang diteliti. Antara 

lain dengan menggunakan buku, majalah, tabloid, bulletin, brosur, dan internet 

yang memuat berita atau informasi tentang topik yang sedang diteliti. 

5. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, berguna untuk 

mendapatkan    sampel    (responden)    yang    tepat,    yang    menguasai 

permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam teknik pengambilan sampel 

ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada 

pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini, penulis mcngambil sampel staff karyawan dan atau Supervisor 

bagian pemasaran, Sales, bagian Promosi dan beberapa masyarakat yang terkait 

dengan penelitian ini. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen analisis data :  

a. Reduksi Data 
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Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi   

data   yang   dilaksanakan   selama   berlangsungnya   proses penelitian.  

b. Sajian Data 

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan dapat 

dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti tentang 

apa yang sedang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada 

analisa ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari sajian data yang telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik 

suatu kesimpulan akhir. Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk 

interaksi dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus. 

Peneliti bergerak diantara ketiga komponen tersebut.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sebagai berikut: 

 

Gambar 2 44 

Komponen – Komponen Analisis Data : Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 HB. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar dan Terapannya Dalam Penelitian, UNS, Surakarta, 
1988, hal:37 
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7. Validitas Data 

Validitas data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Validitas data untuk membuktikan dengan 

adanya pengecekan dan pembuktian bahwa apa yang diamati sesuai dengan 

kenyataan dan kenyataan tersebut sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Untuk 

itu dilakukan pengujian validitas data dengan cara triangulasi. Sedangkan definisi 

dari triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. 

 

Teknik triangulasi terdiri dari 4 macam, yaitu :45 pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan, dan teori. Teknik 

pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, 

yang berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan 

menggunakan metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan :46 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan pribadi. 

                                                
45 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998, hal:179 
46 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998, hal:76 
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3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada ataupun orang terkemuka. 

4. Membandingkan hasil wawancara isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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