
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat, banyak perusahaan 

yang berfokus untuk menangani bidang promosi secara khusus, ini diakibatkan karena banyak 

perusahaan yang tidak ingin bersusah payah untuk melakukan promosi atas produknya dan 

melemparnya kepada perusahaan yang memang bergerak untuk melakukan promosi. Maka tidak 

heran sekarang banyak menjamur perusahaan yang menangani bidang promosi atau Event 

Orgenizer baik menangani sebuah produk hingga acara-acara seperti pernikahan. Untuk itu salah 

satu upaya yang perlu di wujudkan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang promosi harus mampu memanfaatkan perkembangan ilmu dengan baik 

serta merealisasikan tujuannya, agar mampu bertahan dan terhindar dari persaingan yang tidak 

sehat, karena promosi banyak dibutuhkan oleh perusahaan sebagai ujung tombak perusahaan 

dimana sangat berperan sebagai senjata utama yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan.  

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber kekuatan dimana 

hal ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistem promosi yang baik oleh 

perusahaan jelas akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan secara langsung atau tidak 

langsung. Mengingat pentingnya peranan promosi 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 promosi dalam perusahaan harus selalu di kembangkan dan di sesuaikan dengan 

kondisi yang selalu berubah dengan kebutuhan konsumen dan sasaran yang di tentukan oleh 

perusahaan. Pengembangan strategi promosi dapat di lakukan melalui pengembangan terhadap 

metode yang sedang di terapkan dalam strategi promosi tersebut, sehingga tujuan utama akan di 

harapkan menjadi lebih baik. 



PT. P-Communication merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang event 

organizer yang merupakan suatu badan usaha yang merencanakan sebuah acara, festival, 

pertunjukan, kompetisi, dan pertemuan. 

Promosi yang dilakukan oleh PT. P-Communication untuk mendapatkan tender dengan 

langsung mendatangi perusahaan yang akan mengeluarkan produk baru atau pengembangan 

produk dan menawarkan kerjasama sekaligus membahas tentang rencana untuk melakukan 

promosi produk yang akan di luncurkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bidang promosi sangat diperlukan oleh 

berbagai pihak dengan keperluan yang berbeda, khususnya dalam kemampuanya untuk 

menghasilkan laba. Mengingat pentingnya hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

menyusun tugas akhir dengan judul “STRATEGI PROMOSI EVENT PADDLE POP - 

KOMBATEI PADA PT. P-COMMUNICATION BANDUNG” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pembahasan penelitian event Event Paddle Pop – Kombatei pada PT. P-Communication: 

1. Bagaimana strategi promosi yang telah dijalankan oleh PT. P-Communication pada 

“Event Paddle Pop - Kombatei”? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. P-Communication pada “Event 

Paddle Pop - Kombatei”? 

3. Bagaimana cara PT. P-Communication pada “Event Paddle Pop - Kombatei”  dalam 

mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaanya? 

1.3  Maksud Dan Tujuan 

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

mengumpulkan data, mengolah, serta menganalisis strategi promosi dari proyek yang telah 

diterima oleh  PT. P-Communication. Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui dan memahami strategi promosi yang dijalankan oleh PT. P-

Communication dalam “Event Paddle Pop - Kombatei”. 



2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. P-Communication 

dalam “Event Paddle Pop - Kombatei”. 

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

“Event Paddle Pop - Kombatei” dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

1.4  Kegunaan Hasil Observasi 

 Dengan dilakukannya observasi ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi penulis, observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi promosi. 

2. Bagi perusahaan, observasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengeluarkan 

kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang sehubungan dengan penggunaan 

strategi promosi. 

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

yang berminat untuk bidang yang serupa. 

1.5  Metodologi Observasi 

Dalam observasi ini metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif. Metode 

Deskriptif menurut Moh. Natsir (2003;63) yaitu 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, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki 

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 

observasi 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 

kesimpulan yang diinginkan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

a. Observasi, 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. 

c. Praktik Kerja, penulis melakukan peninjauan langsung dengan cara kerja praktik selama 

22 hari dalam “Event Paddle Pop - Kombatei”. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Observasi 

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi pada PT. P-

COMMUNICATION  Jl. Waspada 18 Cipaganti Bandung 40161, sedangkan waktu yang 

digunakan untuk melakukan observasi ini dilakukan pada tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan 

8 April 2010 di 16 Sekolah Dasar yang di pilih untuk berjalannya “Event Paddle Pop - 

Kombatei”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


