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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang Masalah 
 

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman dan terbukanya komunikasi 

serta pikiran masyarakat, semakin marak pula berbagai budaya asing yang masuk 

ke Indonesia. Terlebih lagi didukung dengan meningkatnya status sosial serta 

daya beli masyarakat itu sendiri, terutama pada kota-kota besar, sehingga 

berbagai tren pun mulai menjamur di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah 

tren merayakan ulang tahun ke 17 untuk perempuan, atau yang lebih dikenal 

dengan sweet seventeen party. 

Meskipun tren ini sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu di budaya Barat, 

tren merayakan sweet seventeen ini baru mulai muncul di Indonesia pada awal 

tahun 2003. Sebenarnya bila melihat ke belakang, merayakan hari jadi ke 17 

untuk perempuan sudah lazim sedari dahulu, karena usia 17 tahun dinilai sebagai 

usia matang dan dewasanya untuk perempuan. Sehingga patut untuk dirayakan 

sebagai selebrasi pendewasaan seorang perempuan. Namun, untuk merayakannya 

besar-besaran dan dibuat pesta, tren ini baru mulai dibawa pada tahun 2003 oleh 

para pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri dan mengalami 

pengalaman sweet seventeen party di sana. 

Sebuah peluang baru tentu turut dibawa oleh tren baru ini, yaitu jasa untuk 

merencanakan dan mewujudkan acara perayaan sweet seventeen tersebut, yang 
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lebih dikenal dengan jasa event organizer. Event organizer memberikan sebuah 

layanan lengkap, dimulai dari pembuatan konsep, reservasi tempat, penyediaan 

talent, konsultasi event, produksi event, hingga manajemen event pada hari H. 

Salah satunya adalah DreamWorld Event Organizer yang berlokasi di wilayah 

Grenville, Jakarta Barat. 

DreamWorld Event Organizer sendiri didirikan pada Januari 2009 oleh 

seorang DJ (Disk Jockey). Berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai DJ dari 

party ke party, ia pun mencoba peruntungannya dengan mendirikan event 

organizernya sendiri. Target pasar utama dari event organizer sendiri berkisar 

pada remaja usia 16-18 tahun, baik untuk jasa sweet seventeen party, promnight, 

pensi sekolah, hingga yearbook. Menurut data dinas pendidikan pada tahun 2001 

saja, untuk wilayah Jakarta, tercatat terdapat 116 sekolah menengah atas negeri 

dan 426 sekolah menengah atas swasta. Kemudian, menurut penelitian yang 

dilakukan World Economic Forum, competitive index, atau indeks daya beli 

masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan mengalami lonjakan 

pesat pada pertengahan tahun 2013, dimana Indonesia mengalami kenaikan dari 

urutan 50 ke urutan 38. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa memang bisnis 

event organizer merupakan lahan bisnis yang boleh dikatakan basah dan cukup 

menjanjikan. Sekarang, DreamWorld Event Organizer pada tahun kelimanya 

telah berkembang sedemikian rupa, sehingga tak lagi hanya melayani event sweet 

seventeen, tetapi juga event-event seperti promnight, pentas seni, school cup, 
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hingga yearbook. Kedepannya DreamWorld mempunyai satu misi yaitu supaya 

dapat menjadi one stop entertainment service yang dapat terus melayani 

masyarakat Indonesia di bidang entertainment dan party planner dari waktu ke 

waktu. 

Perjalanan DreamWorld Event Organizer bukannya tanpa hambatan. Kini 

begitu banyak event organizer baru yang terus bermunculan dan menawarkan 

berbagai jenis jasa serta upgrade-upgrade pelayanan untuk memuaskan keinginan 

klien. Semua event organizer berlomba-lomba menciptakan nilai jual lebih yang 

sebenarnya serupa satu sama lain untuk menarik minat dari para klien. Persaingan 

yang ketat pun tentu tidak terelakkan, sehingga di tengah persaingan tersebut, 

selain tentunya penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, juga 

dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat agar dapat menjangkau para klien-klien 

potensial. 

Sebagai event organizer yang terbilang masih muda dengan baru menginjak 

tahun kelimanya, DreamWorld Event Organizer mampu bersaing dengan para 

pendahulu-pendahulunya yang telah berdiri lebih lama dan telah memiliki target 

pasarnya sendiri. Melalui personal selling, DreamWorld Event Organizer 

membedakan dirinya dengan para pesaingnya, dimana DreamWorld Event 

Organizer mengutamakan suasana kekeluargaan, sehingga semua klien pun 

dianggap sebagai bagian dari keluarga. Hal inilah yang membuat peneliti memilih 

DreamWorld Event Organizer sebagai objek penelitian. 
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Karena itu, makalah ini dibuat untuk menganalisa dan melihat efektifitas 

strategi pemasaran personal selling yang digunakan DreamWorld Event 

Organizer untuk tetap dapat bertahan ditengah maraknya persaingan event 

organizer yang semakin ketat. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Semakin banyaknya event organizer baru yang terus bermunculan membuat 

persaingan dalam bisnis event organizer semakin ketat. Strategi marketing pun 

menjadi senjata pamungkas dalam kelangsungan bisnis tersebut. Umumnya, 

masyarakat segera berasumsi bahwa strategi yang paling tepat untuk 

meningkatkan penjualan adalah dengan beriklan. Akan tetapi hal ini tidak 

sepenuhnya benar. Memang iklan terekspos ke pasar yang luas, tapi kita tidak 

boleh melupakan bahwa terdapat begitu banyak noise dan clutter dalam 

periklanan. Sehingga, seringkali target penjualan tidak tercapai walaupun sudah 

mengeluarkan biaya besar untuk beriklan. Sebenarnya, strategi pemasaran 

tergantung pada produk apa yang akan dipasarkan. Dalam hal ini, karena produk 

yang akan dipasarkan adalah produk jasa event organizer, yang mana merupakan 

kegiatanan pemasaran B2C yang cukup premium, maka dibutuhkan pendekatan 

yang lebih individual dan intim. Karenanya, personal selling menjadi pilihan 

utama DreamWorld Event Organizer sebagai strategi pemasaran yang digunakan 

untuk mendapatkan klien. Dan rupanya strategi ini cukup berhasil, terbukti klien 
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DreamWorld dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan melebihi target yang 

diharapkan. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk mempelajari strategi 

pemasaran personal selling yang digunakan oleh DreamWorld Event Organizer 

dalam menghadapi persaingan event organizer di Jakarta. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan 

masalah yang sesuai untuk penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaplikasian strategi pemasaran personal selling pada 

DreamWorld Event Organizer? 

2. Bagaimana efektifitas penggunaan personal selling sebagai strategi 

pemasaran pada DreamWorld Event Organizer dalam upaya mendapatkan 

klien? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan oleh DreamWorld 

Event Organizer. 

2. Untuk mengetahui pengaplikasian strategi pemasaran personal selling 

oleh DreamWorld Event Organizer. 
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3. Untuk mengetahui keefektifitasan strategi pemasaran personal selling 

yang digunakan oleh DreamWorld Event Organizer dalam upaya 

mendapatkan klien. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terbagi atas dua kegunaan besar, yaitu kegunaan 

praktis dan kegunaan akademis. 

1. Kegunaan Praktis: 

  Bagi pihak perusahaan: 

a) Untuk pihak DreamWorld Event Organizer untuk mengetahui 

keefektifitasan strategi marketingnya. 

b) Digunakan sebagai bahan masukan perusahaan dalam 

merencanakan dan melaksanakan strategi marketingnya, sehingga 

dapat menguntungkan pihak perusahaan. 

2. Kegunaan Akademis: 

  2.1 Bagi pihak lain: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi 

yang selanjutnya dapat dijadikan dasar masukan atau referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2.2 Bagi peneliti: 
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a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis 

mengenai hal-hal yang telah diteliti. 

b) Digunakan sebagai langkah awal bagi peneliti untuk menerapkan 

pengetahuan berupa teori-teori di bidang marketing uang didapat 

di bangku perkuliahan, khususnya berkaitan dengan masalah yang 

menjadi objek penelitian dan penerapannya di lapangan. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika berisi uraian singkat mengenai susunan makalah. Dimulai dari 

bab satu sampai dengan bab enam. Adapun gambaran rinciannya sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

  I.1.  Latar Belakang Masalah  

  I.2.  Identifikasi Masalah  

  I.3.  Rumusan Masalah  

  I.4.  Tujuan Penelitian  

  I.5.  Kegunaan Penelitian  

  I.6.  Sistematika Penulisan  

Bab II. Objek Penelitian 

Penulis menguraikan objek dan subjek penelitian, yaitu sejarah singkat DreamWorld 

Event Organizer, visi dan misi, penggunaan strategi marketing personal selling dan 

perkembangannya. 
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Bab III. Tinjauan Pustaka 

Penulis mengungkapkan 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 informan dan teknik 

pengumpulan data. 

Bab V. Hasil dan Pembahasan 

Penulis mengemukakan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan konsep 

dan teori sebagaimana telat diuraikan di bab tiga 

Bab VI. Penutup 

VI.1. Kesimpulan  

VI.2. Saran 

 

 

 

 

 

 

 




