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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menimbulkan persaingan di 

antara berbagai jenis usaha, baik yang bergerak di bidang industri, jasa, maupun 

perdagangan. Salah satu upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk 

menghadapi kondisi tersebut adalah kemampuan untuk lebih memanfaatkan 

perkembangan ilmu dan teknologi secara baik serta merealisasikannya dalam 

bentuk strategi pemasaran, mampu bertahan dan terhindar dari persaingan yang 

tidak sehat. 

Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan dimana ia berperan sebagai 

senjata utama yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Banyak perusahaan-

perusahaan berkembang yang membutuhkan tenaga pemasaran yang handal untuk 

menghadapi persaingan pada era globalisasi ini. 

Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber 

kekuatan dimana hal ini saling berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen yang 

lainnya. Sistem pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan jelas akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan secara langsung. Mengingat 

pentingnya peranan pemasaran dalam suatu perusahaan maka setiap perusahaan 

harus memiliki strategi dalam pemasaran produk dan jasanya. Strategi tersebut 

dapat terbentuk melalui proses perencanaan yang matang yaitu dengan 

menggabungkan elemen- elemen penting di setiap departemen dalam perusahaan 

Strategi pemasaran dalam perusahaan harus selalu di kembangkan dan di 

sesuaikan dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Selain itu strategi ini harus 

disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan sasaran yang di tentukan oleh 

perusahaan. Pengembangan strategi pemasaran dapat dilakukan melalui 

pengembangan terhadap metode yang sedang di terapkan dalam strategi 

pemasaran tersebut, sehingga tujuan utama dari suatu strategi pemasaran akan di 

harapkan menjadi lebih baik dari strategi sebelumnya. 
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Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar  yang memaksimalkan  

strategi pemasarannya, tidak dilakukan oleh perusahaan itu sendiri melainkan 

melimpahkan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Perusahaan 

yang biasa mempromosikan suatu produk disebut event organizer. 

PT. P-Communication Mitra Utama merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang event organizer yang merupakan suatu badan usaha yang 

merencanakan beberapa kegiatan promosi seperti pertunjukan, seminar, dan juga 

pertemuan. Event organizer merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu 

perusahaan yang menggunakan jasanya. Dalam kegiatannya, event organizer 

dituntut untuk menghasilkan output yang diharapkan oleh perusahaan melalui 

jenis kegiatan yang dirancang dengan cara yang kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bidang pemasaran 

sangat diperlukan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, 

khususnya dalam kemampuanya untuk menghasilkan laba. Mengingat pentingnya 

hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan tinjauan dan laporan tugas 

akhir ini dengan judul:  

“STRATEGI PEMASARAN PT. P-COMMUNICATION MITRA 

UTAMA PADA EVENT ‘SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013’”   

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka penulis ingin 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi pemasaran PT. P-Communication Mitra Utama 

pada event “SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”? 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. P-Communication Mitra 

Utama pada event “SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”? 

3. Bagaimana cara PT. P-Communication Mitra Utama mengatasi 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan event 

“SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”?  
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1.3  Maksud Dan Tujuan 

 Sesuai masalah yang tertera di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini 

adalah mengumpulkan data, mengolah, serta meneliti strategi pemasaran dari 

proyek yang telah diterima oleh  PT. P-Communication Mitra Utama dalam event 

“SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi pemasaran PT. P-

Communication Mitra Utama pada event  “SCOOPY-FI FASHION 

WEEK 2013”. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. P-

Communication Mitra Utama pada event “SCOOPY-FI FASHION 

WEEK 2013”. 

3. Untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh PT. P-Communication 

Mitra Utama dalam mengatasi hambatan-hambatan pada event 

“SCOOPY-FI FASHION WEEK 2013”  

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang 

diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi 

pemasaran. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam mengeluarkan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya 

yang sehubungan dengan penggunaan strategi pemasaran. 

3. Bagi pihak lain, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan 

penelitian bagi yang berminat untuk bidang yang serupa. 

1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif menurut Moh. Natsir (2003;63) yaitu:  
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“ Suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau 

kejadian dengan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. “ 

Tujuan  dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan 

dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif 

yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan metode survey. Metode survey 

menurut Moh. Nasir (2003;65) adalah:  

“ Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 

tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun 

suatu daerah. “ 

Dalam metode survey dikerjakan evaluasi serta perbandingan-

perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani 

situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan 

rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Pada penelitian ini data 

yang diperoleh merupakan data yang sebenarnya yang akan diolah, dan dianalisis 

sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga akan diperoleh suatu 

kesimpulan. 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini  ada 2 sumber data yang 

digunakan oleh penulis, yaitu: 

1. Tinjauan pustaka 

 Dengan cara melakukan tinjauan kepustakaan untuk mendapatkan 

data sekunder dari berbagai sumber dan teori-teori yang berkaitan dan 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian penulis. 

2. Tinjauan Lapangan 

 Tinjauan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dari perusahaan yang sedang diteliti untuk kemudian 

diteliti, diolah, dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan 
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kesimpulan yang diinginkan. Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu : 

a. Penelitian, melakukan peninjauan dengan teknik pengumpulan 

data dengan mengamati pada sumber data yang akan dianalisa. 

b. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT. 

P-Communication Mitra Utama. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah tanggal 28 Januari - 5 Februari 2013 di kantor PT. P-Communication Mitra 

Utama yang bertempat di Bandung serta melakukan penelitian akhir pada tanggal 

6 Februari 2013 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. 


