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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Pemasaran (marketing) memiliki peranan yang sangat besar di dalam 

kemajuan suatu perusahaan, karena pemasaran merupakan jembatan antara 

produsen  atau perusahaan dari suatu produk dengan konsumennya. Dengan 

demikian perusahaan harus memperhatikan dan senantiasa mengembangkan 

kemampuan pemasarannya. Masalah pemasaran merupakan masalah terbesar bagi 

perusahaan, karena pemasaran merupakan salah satu pilar utama dalam 

kesinambungan perusahaan dan tidak jarang perusahaan gagal dalam mencapai 

tujuannya dikarenakan oleh sistem pemasaran  dari produk yang diproduksi suatu 

perusahaan yang kurang tepat.  

Kegiatan pemasaran adalah kegiatan penawaran suatu produk sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kondisi pemasaran produk yang 

sangat dinamis, membuat para pelaku pasar dan produsen dari suatu produk 

berlomba untuk memenangkan kompetisi pemasaran yang sangat ketat. Setiap 

saat melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, majalah ataupun internet 

dapat dilihat peluncuran produk baru yang seolah tidak pernah berhenti dan 

produk-produk yang ditawarkan begitu beragam dengan merek yang sangat 

bervariasi.  

Begitu banyak produk dengan berbagai merek yang ditawarkan pada 

konsumen dan membuat para konsumen menjadi lebih leluasa dalam menentukan 
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pilihannya dan puas karena banyaknya pilihan dengan beragam jenis produk dan 

merek produk. Kondisi ini mempunyai dampak langsung bagi produsen dan 

kondisi ini merupakan tantangan bagi produsen dan membuat produsen harus 

bekerja lebih keras untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap 

produknya dan mendapatkan konsumen baru. Kesetiaan konsumen terhadap suatu 

produk dan merek produk pada gilirannya juga merupakan kesetiaan terhadap 

suatu merek produk karena merek produk tersebut telah mempunyai citra (image) 

yang baik dimata konsumennya dan kondisi ini pada dasarnya merupakan 

loyalitas merek (brand loyalty). 

Menurut Jeffrey Gitomer, penulis buku Customer Satisfaction is 

Worthless, Customer Loyalty is Priceless, menegaskan bahwa loyalitas pelanggan 

terhadap suatu merek merupakan suatu aset yang tak ternilai harganya bagi 

perusahaan. Dengan pelanggan yang loyal, pemasar bisa duduk manis dan uang 

pun akan mengalir disebabkan pembelian berulang yang dilakukan konsumen 

(Sudarmadi, 2006). 

Namun dewasa ini usaha produsen untuk membangun loyalitas merek dan 

loyalitas pelanggan juga semakin sulit,  karena lanskap di semua industri benar-

benar mengalami pergeseran. Secara umum bisa dikatakan, pelanggan sekarang 

lebih tidak loyal dibanding era 1990-an. Pelanggan kini terlalu dimanjakan 

berbagai pilihan produk dan merek. Hampir di semua kategori produk terdapat 

puluhan atau bahkan ratusan merek yang masing-masing menawarkan produk 

hampir sama, baik dari harga, gerai, dan model promosinya,” ujar Sumardi, 
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pengamat pemasaran dari Fladeo Brand. Karena pilihan konsumen makin banyak, 

pemasar makin sulit mencari loyalitas pelanggan (Sudarmadi, 2006). 

Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dan loyalitas merek, produsen 

harus mempersiapkan strategi pemasaran yang tepat karena tanpa strategi 

pemasaran yang tepat sukar untuk membangun loyalitas pelanggan dan loyalitas 

merek sesuai harapan produsen. PT Sabang Mandiri Abadi yang melakukan 

pemasaran  sepatu dan sandal serta tas memakai ikon merek Fladeo dengan 

berbagai jenis produk, semenjak tahun 2000 telah melakukan strategi pemasaran 

terutama melalui strategi komunikasi pemasaran. 

Tujuan strategi komunikasi pemasaran PT Sabang Mandiri Abadi tentu 

saja untuk meningkatkan omzet penjualan produk yang dipasarkan dan sekaligus 

untuk menjalin hubungan baik dengan semua pelanggan dan  secara keseluruhan 

merupakan usaha PT Sabang Mandiri Abadi untuk meningkatkan citra merek 

(brand image) dari merek Fladeo. Kondisi tersebut menjadi alasan untuk 

mempelajari strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan PT Sabang Mandiri 

Abadi dalam rangka meningkatkan penjualan produk merek Fladeo dan menjamin 

hubungan baik dengan semua pelanggan Fladeo.      

 

I.2. Tujuan Magang 

Tujuan melakukan magang di PT Sabang Mandiri Abadi adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mempelajari bagaimana penerapan strategi komunikasi pemasaran oleh 

PT Sabang Mandiri Abadi dalam rangka meningkatkan penjualan produk 

merek Fladeo serta menjalin hubungan baik  dengan pelanggan Fladeo. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep yang telah dipelajari 

selama diperkuliahan dan bagaimana penerapannya dalam realita dunia 

pemasaran yang sesungguhnya. 

 

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang  

Selama melaksanakan magang di PT Sabang Mandiri Abadi, ditempatkan 

pada Departemen Marketing Store and Promotion. Salah satu fungsi dari 

Departemen Marketing Store and Promotion ini adalah untuk meningkatkan 

penjualan dan loyalitas consumer terhadap brand Fladeo yang sudah menjadi 

multinasional brand di Indonesia sampai saat ini.  

Dengan demikian ruang lingkup magang yang dilakukan adalah komunikasi 

pemasaran yang dilakukan  oleh Departemen Marketing Store and Promotion PT 

Sabang Mandiri Abadi. Sedangkan batasan magang yang telah dilakukan adalah 

strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Departemen Marketing Store and 

Promotion PT Sabang Mandiri Abadi untuk meningkatkan penjualan brand 

Fladeo dan adanya kesetiaan pelanggan Fladeo.    

 

I.4. Waktu dan Pelaksaan Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang sejak tanggal 14 Mei 2012 hingga 28 

September 2012 dengan total kerja kurang lebih sebanyak 640 jam atau 4 bulan. 
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Waktu operasional magang yaitu dari hari Senin hingga Sabtu. Pada hari Senin- 

Jumat beroperasi dari jam 08.30 sampai jam 17.30 WIB, sedangkan pada hari 

Sabtu jam beroperasi dari jam 8.30 sampai 14.30 WIB.  Alamat Magang  : PT 

SABANG MANDIRI ABADI (FLADEO). Jalan Berdikari 2 No 187 Kebayoran 

Baru Jakarta Selatan. 

	  




