
	  

	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 
Seiring dengan makin berkembangnya jaman, masyarakat perkotaan 

cenderung memiliki gaya hidup yang sibuk sehingga ada tren yang menuntut 

masyarakat perkotaan untuk memilih apapun yang lebih instan guna memudahkan 

mereka. Karena hal itu, masyarakat menyenangi hal-hal yang berbau ekonomis 

serta praktis. Demikian juga dalam perayaan pernikahan. Orang-orang memiliki 

pandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sehingga pesta 

pernikahan sebaiknya dilakukan dengan sempurna agar acara pernikahan tersebut 

bisa abadi untuk dikenang. Hal tersebut menyebabkan orang-orang menginginkan 

pernikahan menjadi momen yang meninggalkan kesan indah. Keinginan 

tersebutlah yang akhirnya membuat orang rela membayar lebih untuk 

mendapatkan sebuah pesta pernikahan yang tidak terlupakan.  

Pernikahan yang hanya berlangsung beberapa jam harus mampu dikelola 

dengan maksimal, dilakukan dalam waktu yang cepat dan tepat dalam 

persiapannya agar acara dapat berjalan dengan baik. Namun mempersiapkannya 

tidaklah mudah, apalagi di tengah kesibukan pekerjaan. Dari hal itu lah  

berkembang jasa wedding organizer. Wedding organizer memberikan pelayanan 

yang berkaitan dengan pernikahan, mengurus semua yang berkaitan dengan acara 

pernikahan sehingga calon pengantin dan tidak perlu dipusingkan dengan hal 
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tersebut. Sekarang ini jasa wedding organizer berperan penting bagi pernikahan 

masyarakat modern, karena penggunaan jasa wedding organizer dianggap praktis 

oleh masyarakat perkotaan. 

Bisnis pernikahan memang menjanjikan keuntungan yang besar, 

disebabkan banyaknya penduduk dengan usia potensial menikah yang cukup 

tinggi. Menurut data tahun 2012, jumlah pernikahan di DKI Jakarta mencapai 

6.000 pasangan dalam satu tahun. Angka tersebut belum termasuk penduduk di 

Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang menikah (Setyanti 2013). Karena 

banyaknya permintaan, bisnis jasa wedding organizer mulai menjamur 

belakangan ini. Wedding organizer saling berlomba-lomba menawarkan produk 

yang berbeda sesuai dengan permintaan dari klien. Maka dari itu, setiap wedding 

organizer memiliki kelebihan masing–masing, dan berdampak pada ketatnya  

persaingan antara wedding organizer satu sama lain.  

Partee Organiser merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang wedding organizer yang sudah berdiri sejak tahun 2005. Persaingan yang 

ketat di bidang wedding organizer membuat Partee Organiser harus mampu 

mempertahankan kualitas service-nya, dapat mengkomunikasikan produknya 

dengan baik sehingga perusahaan ini bisa berkembang dan unggul dimata 

customer dan mampu memasarkan produknya lebih maksimal. Guna mencapai 

hal tersebut, Partee Organiser harus cakap dalam memanfaatkan peluang 

pemasaran yang ada agar target market bisa menerima informasi-informasi yang 

diberikan oleh perusahaan dengan tepat. Strategi promosi harus dilakukan oleh 
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perusahaan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk menjangkau target 

market yang lebih luas. 

Promosi adalah bagian dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan 

perusahaan yang didesain untuk menstimuli terjadinya kesadaran (awereness), 

ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan (Kotler, 2003). 

Dalam hal promosi, Partee Organiser memasarkan produknya beberapa marketing 

communication tools salah satunya dengan mengikuti event (Wedding Exhibition).  

Menurut Siskind (2005) Exhibition adalah face-to-face marketing yang 

dilakukan di tempat-tempat seperti trade show, customer show, special events, 

product launces, private events, seminar dan professional conference. Special 

event seperti wedding exhibition dianggap mampu untuk meningkatkan penjualan 

produk pada Partee Organiser sehingga perusahaan sering mengikuti wedding 

exhibition. Di Indonesia sendiri, acara exhibition juga digemari, seperti contohnya 

pada Pekan Raya Jakarta. Pada tahun 2005 Pekan Raya Jakarta (PRJ) hanya 

diikuti 883 perusahaan dengan nilai transaksi Rp.477 milyar. Tiga tahun 

kemudian, tahun 2008, jumlah peserta meningkat 212,6% menjadi 2.760 

perusahaan dengan nlai transaksi Rp.2,1 triliun. Tahun 2011 yang lalu jumlah 

peserta mencapai sekitar 3.000 perusahaan, jumlah pengunjung sekitar empat juta 

orang  dengan nilai transaksi mencapai kurang lebih Rp.3,7 triliun 

(pamerandagang.com 2012). 

Dalam mengikuti sebuah exhibition, marketing communication tools yang 

lain juga berperan penting, dan harus selalu di kombinasikan sehingga tujuan 
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utama berupa penjualan produk bisa tercapai. Partee Organiser melakukan 

kombinasi antara personal selling dan sales promotion dalam melakukan 

exhibition. Peran exhibition sangatlah penting bagi Partee Organiser dalam 

penjualan produk, karena dalam sebuah exhibition Partee Organiser akan lebih 

mudah untuk menginformasikan produknya kepada khalayak luas. Exhibition juga 

merupakan akses dalam menjaring pelanggan baru. Begitu pula dengan personal 

selling, personal selling memiliki peran yang penting dalam proses penjualan 

produk dari Partee Organiser. Dalam kasus ini, personal selling sangat efektif 

digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengkomunikasikan 

informasi tentang produk kepada konsumenya. Serta sales promotion yang 

digunakan untuk mendorong minat pembeli untuk membeli jasa dari Partee 

Organiser. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi promosi 

memiliki peranan yang besar dalam menarik kosumen dan membuat penjualan 

produk meningkat. Promosi merupakan unsur penting pada perusahaan untuk 

mencapai tujuannya yaitu memperoleh keuntungan. Unsur dari promosi disini 

adalah event, sales promotion serta personal selling. Jika dikombinasikan dengan 

benar, maka perusahaan akan mampu melakukan pemasaran dengan sangat baik. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Promosi merupakan hal yang penting bagi peningkatan penjualan dalam 

suatu perusahaan. Dalam sebuah promosi, marketing communication tools sangat 

diperlukan untuk membantu agar tercapainya tujuan dari perusahaan yaitu pada 
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tahap penjualan produk. Event merupakan marketing communication tools yang 

cukup populer di gunakan oleh banyak perusahaan. Event dalam marketing 

memiliki daya tarik yang terletak pada promosi yang ditimbulkannya, walaupun 

sebuah event hanya berlangsung dua sampai tujuh hari, namun tindak lanjut 

darinya berupa kontrak-kontrak bisnis, klien atau pelanggan baru membuat 

banyaknya minat dari perusahaan untuk berpartisipasi di dalamnya 

(wirausahanews.com 2012). 

 Wedding organizer merupakan bisnis dengan peluang yang baik sehingga 

cukup marak kehadirannya belakangan ini, menurut Cussi Lesmana selaku 

pengelola Kinanti Wedding Planner hal tersebut dikarenakan bisnis jasa ini minim 

modal karena menjalankan bisnis ini dengan memutarkan uang klien (detik.com 

2009).   

 Promosi yang dilakukan oleh wedding organizer bisa dari berbagai media. 

Menggunakan promosi dari mulut ke mulut, memiliki kartu nama, flyer ataupun 

banner. Ketika sebuah wedding organizer sudah mulai besar, promosi dengan 

mengikuti event sangatlah tepat. Menurut Small Business Administration (SBA) 

Amerika Serikat adanya beberapa manfaat ketika mengikuti sebuah event seperti 

exhibition diantaranya mendapatkan calon-calon pembeli produk, membidik 

audiens khusus, dapat terlihat dan dikenal dipasar. memperbaiki efektifitas dan 

efisiensi berbagai upaya marketing (Wirausahanews.com 2012). 

Walaupun mengikuti kegiatan pameran terlihat menjanjikan, tidak dapat 

dipungkiri bahwa dibalik banyaknya manfaat yang bisa diambil, ada hal-hal yang 

membuat sebuah pameran dikatakan tidak efektif ketika menjadi alat promosi. 
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Masalah yang paling sering ditemui ketika hasil penjualan pada saat pameran 

tidak dapat menutupi biaya pameran yang tinggi serta biaya promosi yang 

dikeluarkan sehingga kondisi tersebut dapat merugikan sebuah perusahaan. 

Partee Organiser tergabung dengan fenomena yang telah diuraikan. Partee 

Organiser mempromosikan produknya melalui event, seperti beberapa kali 

mengikuti Wedding Exhibition tiap tahunnya. Meskipun adanya perdebatan saat 

menggunakan exhibition sebagai alat promosi, namun perkembangan pada Partee 

Organiser sangatlah pesat dalam melakukan penjualan. Atas dasar pertimbangan 

tersebut penulis tertarik untuk membahas strategi promosi dari Partee Organiser 

melalui event yang dilakukan. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Dalam identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah 

pokok penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana strategi promosi dalam event 

oleh Partee Organiser terhadap peningkatan penjualan jasa?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana strategi strategi promosi dalam event oleh 

Partee Organiser terhadap peningkatan penjualan jasa. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

1) Akademis 



	  

7 
 

Penelitian ini bermanfaat untuk dunia akademis sebagai masukan dalam 

mengembangkan ilmu komunikasi dalam bidang pengunaan marketing 

communication tools berupa event dan personal selling pada integrated 

marketing communication (IMC), selain itu penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi bahan acuan yang berguna untuk penelitian-penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan strategi promosi dalam upaya 

meningkatkan penjualan produk. 

2) Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan serta bahan evaluasi 

bagi Partee Organiser dalam upaya meningkatkan penjualannya melalui 

strategi promosi. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan 

pemikiran baru atau saran untuk Partee Organiser dalam meningkatkan 

kualitas promosi sehingga mampu meningkatkan penjualan. 

3) Sosial 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat luas atau 

pembaca mengenai pentingnya strategi promosi dalam upaya 

meningkatkan penjualan produk. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Sistematika berisi uraian singkat tentang susunan skripsi. Dimulai dari bab 

satu sampai bab enam. Adapun gambaran rincinya sebabagi berikut: 

Bab I. Pendahuluan 
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Penulis mengemukakan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II. Objek Penelitian 

Penulis mengemukakan sejarah singkat tentang, visi dan misi Partee Organiser. 

Bab III. Tinjauan Pustaka 

Penulis mengengemukakan secara teoritis mengenai konsep yang akan dijadikan 

landasan pengertian dan pembahasan yang relevan dengan kasus yang diteliti. 

Bab IV. Metodologi Penelitian 

Penulis menguraikan metode yang digunakan, sumber data, key informant, 

informant dan teknik pengumpulan data. 

Bab V. Hasil dan pembahasan 

Penulis mengemukakan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan konsep 

dan teori yang ada di bab tiga. 

Bab VI. Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 




