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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan manusia 

menjadi daya dukung utama dari pesatnya kemajuan peradaban manusia, 

termasuk peralatan komunikasi telepon menjadi andalan manusia yang penting 

dalam berkomunikasi. Pada pertengahan tahun 1980 muncul teknologi telepon 

yang memungkinkan penggunanya berkomunikasi melalui pesawat telepon 

dimanapun dia berada. Teknologi ini disebut sebagai telepon seluler atau 

dinegeri maju dikenal sebagai mobile phone. Kemudian di Indonesia 

diterjemahkan secara bebas menjadi telepon genggam atau handphone. 

Pada awal kemunculannya di Indonesia telepon seluler menggunakan 

teknik pengoperasian yang didukung oleh operator telepon swasta dengan 

menggunakan sistem abonemen yang pembayarannya dilakukan pada saat 

akhir bulan pemakaian dari si pengguna telepon tersebut atau lebih dikenal 

dengan sistem pasca bayar. Teknologi telepon kemudian tidak berhenti pada 

posisi ini, dengan semakin meningkatnya keinginan akan kepraktisan, maka 

kemudian diperkenalkanlah teknologi telepon GSM (Global System for 

Mobile Communications) yang dioperasikan menggunakan kartu dan dapat di 

isi ulang setiap saat dengan jumlah pulsa tertentu yang lebih dikenal dengan 

model kartu telepon prabayar. 
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Gelombang globalisasi ekonomi telah menciptakan tantangan bisnis 

yang semakin besar, yaitu kompetisi (competition) yang semakin tinggi, 

teknologi yang semakin canggih serta pelanggan yang semakin 

berpengetahuan. Kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan ini 

menyebabkan setiap organisasi harus bisa menciptakan suasana yang kondusif 

agar dapat bertahan dan siap mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul. 

Alur kehidupan organisasi yang sedemikian kompleks membutuhkan suatu 

strategi untuk survice. Tantangan seperti ini, menghadapkan para pelaku bisnis 

maupun produsen pada dua pilihan yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan 

dibebani perubahan dan perbaikan atau keluar arena kompetisi tanpa dibebani 

perubahan dan perbaikan. Kedua keputusna tersebut memiliki konsekuensi 

yang sama beratnya. Memasuki arena kompetisi tanpa kekuatan dan strategi 

sama saja dengan bunuh diri. 

Keluar dari arena kompetisi tidak berarti luput dari hempasan 

gelombang globalisasi. Malahan boleh jadi dampaknya lebih dahsyat daripada 

ikut bertarung dalam arena kompetisi tersebut. Sikap yang paling tepat bagi 

pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan yang sangat tinggi 

(hypercompetition) dan tantangan bisnis yang semakin besar tersebut adalah 

sikap pelaku bisnis harus jelas, yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan 

menggunakan strategi bersaing yang dapat diandalkan. 

Menurut Rakhmat (2005: 129), kompetisi merupakan usaha 

memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain : misalnya 
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menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang 

lain. 

Untuk dapat bersaing dalam kompetisi yang ketat tersebut perlu 

diciptakan sebuah strategi guna menarik loyalitas pelanggan. Persaingan yang 

ketat dalam bidang bisnis produk kartu telepon seluler, khususnya di Solo, 

juga disebabkan semakin banyaknya bisnis produk kartu telepon seluler yang 

memasuki pasar. Persaingan untuk memperebutkan konsumen dibisnis produk 

kartu telepon seluler pun semakin ketat dengan semakin banyaknya bisnis 

yang sama bermunculan. Realitas kompetitifnya adalah bahwa bisnis telepon 

seluler dan produk kartu telepon seluler harus bekerja sekeras mungkin untuk 

menarik konsumen dari operator telepon seluler lain. Oleh karena itu 

diperlukan strategi yang jitu untuk saling memperebutkan konsumen. Salah 

satu strategi agar suatu organisasi mampu bersaing adalah melalui operasional 

promosi dengan baik, sehingga mampu menarik perhatian konsumen dapat 

mempengaruhi proses pembelian suatu produk atau jasa. 

Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana 

membangun dan mempertahankan usaha yang sehat dalam pasar dan 

lingkungan usaha yang cepat berubah. Saat ini banyak perusahaan yang 

memutuskan lebih berorientasi kepada pasar dan pelanggan dalam semua 

kegiatan. Berhasilnya perusahaan tergantung pada pandangan yang 

berdasarkan pada pasar dan pelanggan (Kotler, 2000: 64) Disisi lain tingkat 

usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk meningkatkan fungsi 

dan sumber daya internal yang ada, khususnya pada kegiatan pemasaran 
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sebagai ujung tombak perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Pemasaran 

yang baik akan memberikan manfaat bagi kinerja perusahaan, oleh karena itu 

manajer perusahaan harus cakap dalam menyusun rencana, sehingga 

pengelolaan perusahaan akan optimal dalam fungsi produksi maupun 

pemasarannya. Keputusan pemasaran seringkali berkaitan erat dengan strategi 

komunikasi pemasaran yang disusun untuk pengelolaan empat masalah pokok, 

yakni produk, harga, distribusi dan promosi yang merupakan variabel-variabel 

yang dikembangkan menjadi strategi komunikasi pemasaran.  

Perusahaan mengembangkan strategi komunikasi pemasaran, dengan 

promosi untuk mencapai efektivitas dalam mencapai pelanggan, melalui : 

internet, telemarketing, handy craft directory, telephone directory, business 

publication, newspaper and magazine, co-op advertising, point of sale 

advertising, agar dapat meningkatkan volume penjualannya, dengan melihat 

kondisi persaingan maupun perilaku konsumen (Stanton, 1999: 250). 

Perusahaan dapat menggunakan empat bentuk pendekatan yang dapat 

digunakan dalam komunikasi pemasaran, yakni (1) reaksi (segera ingin 

mengubah), (2) akomodatif (mengubah secara perlahan-lahan, (3) proaktif 

(mengubah secara teratur dan terencana), (4) interaktif (menyesuaikan diri dan 

proaktif). Keempat strategi promosi tersebut apabila dikembankan secara 

intens, akan dapat meraih konsumen yang memiliki selera tinggi terhadap 

produk telepon seluler dan produk kartu telepon seluler. Tugas bagian promosi 

dari public relations menjadi sangat berarti, bukan saja memperkenalkan daya 
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tarik tetapi mempertajam daya ta rik lainnya bagi konsumen untuk membeli 

produk telepon seluler dan produk kartu telepon seluler. 

Menurut Tjiptono (1997: 3), ada empat perubahan penting yang 

mengarah pada semakin kuatnya posisi pasar, yaitu perkembangan teknologi 

informasi yang makin canggih, persaingan bisnis yang makin ketat, pelanggan 

yang makin terdidik, dan adanya pergeseran pandangan mengenai kualitas. 

Berdasar latar belakang tersebut diatas , penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian dan menyusun suatu penelitian skripsi tentang aktivitas 

promosi dalam pemasaran produk Smart, baik kartu maupun telepon seluler di 

wilayah pemasaran Smart di Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah  

Pada dasarnya perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi 

masalah yang akan dibahas, sehingga dapat tersusun secara sistematis. 

Pembatasan ini dimaksud pula untuk menetapkan terlebih dahulu segala 

sesuatu yang diperlukan untuk memecahkannya. Dengan melihat uraian latar 

belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

”Bagaimana aktivitas promosi dalam pemasaran produk Smart PT. Smart 

Telekom Indonesia guna meningkatkan pelangga   n di wilayah Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui aktivitas promosi 

dalam pemasaran produk Smart PT. Smart Telekom Indonesia guna 

meningkatkan pelanggan di wilayah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian lebih 

lanjut bagi para kalangan peneliti lain akan melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan masalah komunikasi pemasaran dalam kegiatan 

promosi suatu produk barang atau jasa suatu perusahaan kepada 

masyarakat/pelanggan.  

2.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khasanah 

studi dalam bidang komunikasi yang dikembangkan lembaga swasta. 

3.  Bagi penulis penelitian ini akan menambah wawasan baru berkaitan 

dengan aplikasi dan teori-teori dalam manajemen pemasaran khususnya 

komunikasi promosi suatu produk barang atau jasa. 

 

 


