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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi industri furniture baik dari 

dalam negeri dan luar negeri dimana bisnis furniture atau perabotan rumah tangga 

terus melonjak dari tahun ke tahun. Pertumbuhan industri furniture dalam negeri 

mencapai enam persen sampai dengan tujuh persen pada 2014. Adapun, 

pertumbuhan pada triwulan pertama tahun ini sebesar 5,1 persen. Kinerja ini naik 

dua kali lipat jika di bandingkan triwulan pertama pada tahun lalu yang hanya 

tumbuh 2,4 persen (bisnis.tempo.co, 2014). 

 Saat ini, kebutuhan masyarakat akan furniture semakin meningkat. 

Furniture menjadi salah satu kebutuhan sekunder yang merupakan pemenuhan 

kebutuhan yang tidak mendesak namun cukup penting. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia sekarang ini berjumlah lebih dari 230 

juta penduduk dan akan terus berkembang, maka kebutuhan akan pasar perabotan 

rumah tangga atau furniture di Indonesia tidak akan pernah usang. Masyarakat 

Indonesia akan terus menerus memiliki kebutuhan untuk menggunakan perabotan 

rumah tangga yang membuat mereka nyaman serta mengikuti tren yang ada. 

(www.bps.go.id, 2016) 

Salah satu pemain dalam industri furniture yang menarik perhatian peneliti 

adalah Olympic Furniture, dimana Olympic Furniture memiliki produk dengan 

mutu tinggi dan harga terjangkau yang di minati masyarakat Indonesia dan sudah 

https://www.bps.go.id/
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berdiri selama 30 tahun serta menjadi top of mind perabotan rumah tangga di 

buktikan dengan mendapat beberapa prestasi seperti Top Brand Award Furniture 

Knockdown dari tahun 2002 sampai 2016 yaitu penghargaan untuk merek yang di 

anggap terbaik yang telah di survei oleh Frontier Consulting Group yang di 

temukan data bahwa Olympic merupakan merek furniture terbaik yang memiliki 

mind share, market share, dan commitment share dari tahun ke tahun, Social 

Media Award untuk tahun 2012 dan 2015 yaitu penghargaan bagi merek-merek 

yang paling banyak memperoleh pembicaraan positif di situs sosial media, 

Indonesia Costumer Satisfaction Award dari tahun 2002 sampai 2010 yaitu 

penghargaan apresiasi terhadap merek yang berhasil memberikan kepuasan di 

mata masyarakat Indonesia, dan masih banyak sekali penghargaan atas prestasi 

Olympic Furniture yang telah diraihnya. (olympicfurniture.co.id, 2016) 

            Olympic Furniture bukan pemain tunggal dalam industri furniture 

sekarang ini, melainkan masih banyak sekali pemain dalam bisnis industri yang 

sama dan mempunyai reputasi yang baik, antara lain Ligna Furniture, Solid 

Furniture, Olympia Furniture, dan Active Furniture yang masing-masing memiliki 

keunikan dan karakteristik tersendiri. Berikut adalah hasil survey furniture terbaik 

di Indonesia versi Top Brand Award pada tahun 2016: 
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Gambar 1.1 TOP Brand Award Furniture Knockdown 2016 

sumber: www.topbrand-award.com, 2016 

 

 

Gambar 1.2 Olympic Furniture mendapat pengharagaan Top Brand Award 2016 

sumber: www.olympicfurniture.co.id, 2016 

 

 

Gambar 1.3 Olympic Furniture mendapatkan penghargaan Social Media Award dan  

Digital Marketing Award 2015 

sumber: www.olympicfurniture.co.id, 2015 

 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.olympicfurniture.co.id/
http://www.olympicfurniture.co.id/
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Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan agar terus bertahan dalam bidang 

yang digeluti dan menjadi paling unggul di bidang yang dijalani. Menurut Kotler 

dan Armstrong (1997, 255), kunci untuk menempati posisi yang unggul dibanding 

pesaing yang lain adalah bagaimana perusahaan bisa memahami kebutuhan dan 

memberikan nilai lebih besar kepada konsumennya. Sebuah perusahaan dapat 

memposisikan dirinya sebagai pemberi nilai superior tinggi dengan menawarkan 

harga lebih rendah daripada perusahaan lain atau dengan menawarkan jaminan 

kualitas terbaik tetapi dengan harga yang lebih tinggi. Setiap perusahaan memiliki 

cara dan keunikan masing-masing untuk menjual produknya. Namun, agar 

konsumen dapat memilih produk kita, tentunya perusahaan perlu merancang 

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Disinilah divisi marcomm perusahaan harus memutar otak untuk dapat 

terus bertahan di pangsa pasar furniture dengan reputasi yang positif, selain itu 

menangani ketidakpuasan konsumen, dan terus mencari inovasi baru agar 

produknya tidak ketinggalan jaman dan mampu menekan biaya produksi pula. 

Menurut Sutisna (2002, 272), satu hal yang penting adalah bahwa pemasar 

(perusahaan) harus berusaha membuat kesamaan dengan apa yang dibutuhkan 

oleh konsumen terutama pada saat konsumen memilih produk mana yang akan 

dibelinya. Konsumen akan tegas dalam memilih brand yang sudah memiliki 

reputasi positif di dalam masyarakat (opinion leader). 

Salah satu cara perusahaan yang tepat untuk bertahan di industri yang 

dijalankan adalah melalui Marketing Public Relations (MPR) yang merupakan 

suatu bagian di dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk 
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mendukung kelancaran arus komunikasi (internal maupun eksternal), memperoleh 

kepercayaan, saling pengertian, dan reputasi yang baik di masyarakat walau 

dengan jumlah tenaga atau orang yang terbatas.  

Sebagai seorang praktisi MPR yang baik harus dapat merancang desain 

yang menarik serta unik untuk mencapai tujuan dari MPR itu sendiri dan dapat 

berinisiatif serta kreatif dalam merancang program-program yang akan dijalankan 

dengan menggunakan alat-alat promosi yang tepat (Sutisna 2002, 272). 

Konsep MPR itu merupakan gabungan dari peran marketing dan public 

relations yang dimana PR sebagai salah satu bagian dari bauran pemasaran. 

Tujuan dari penggabungan tersebut adalah agar mereka dapat saling 

berkesinambungan satu sama lain dan menopang fungsi dari masing-masing 

bidang seperti mempertahankan, melindungi reputasi perusahaan, 

mengembangkan citra perusahaan, dan memasaran produk (Kotler 1997, 327). 

Maka, perencanaan MPR harus matang terutama dalam menentukan sasaran dan 

target perusahaan dengan penerapan strategi promosi untuk menjual produk. 

Dalam upaya MPR mengkomunikasikan program yang ditawarkan oleh 

perusahaan, marketing dan PR tentunya memiliki alat dan aktivitas yang berbeda 

tetapi saling berkesinambungan dan keduanya dapat menarik perhatian konsumen 

seperti contohnya alat-alat yang digunakan marketing (pemasar) yaitu dengan 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung. Lalu PR yang merupakan bagian dari marketing memiliki 

aktivitas yaitu mengadakan special event, sponsorship, membuat berita, menjadi 
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narasumber di dalam media, gathering, costumer service, dan lain-lain (Sutisna 

2002, 328-330). 

 

 

Gambar 1.4 Promosi yang dilakukan untuk Olympic oleh  

divisi marcomm di PT. GMB dalam menjalankan fungsi marketing 

Sumber: www.olympicfurniture.co.id, 2014 

 

 

 

http://www.olympicfurniture.co.id/
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Gambar 1.5 Promosi yang dilakukan untuk Olympic oleh 

 divisi marcomm dalam menjalankan fungsi Public Relations 

sumber: www.olympicfurniture.co.id, 2014 

 

Menurut AMA (American Marketing Association, 1988) yang dikutip dari  

Sutisna (2002, 299) definisi promosi penjualan adalah sebagai berikut: 

“Sales promotion is media and non-media marketing pressure applied for a 

predetermined, limited period of time in order to stimulate trial, increase consumer 

demand, or improve product quality”  

 

Arti dari definisi di atas menunjukan bahwa promosi penjualan merupakan salah 

satu upaya pemasaran yang bersifat media dan non-media yang dipakai oleh 

pemasar (perusahaan) untuk mengkomunikasikan, merangsang minat konsumen, 

meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk.  

Promosi yang cenderung dilakukan oleh divisi marcomm Olympic 

Furniture bertujuan untuk memperoleh brand awareness masyarakat terhadap 

produk Olympic sehingga brand Olympic terus dikenal oleh masyrakat. Divisi 

marcomm Olympic menerapkan fungsi public relations sebagai pendukung unsur 

marketing. 

Keuntungan dari Olympic dalam menggunakan strategi MPR adalah untuk 

perusahaan dapat terus bertahan di antara banyaknya pemain di industri furniture, 

menggunakan dana secara efektif dalam meraih pasar, dapat menghasilkan 

http://www.olympicfurniture.co.id/


 8 

kerjasama dengan media yang saling menguntungkan, menciptakan kredibilitas, 

dapat mengatasi masalah dalam perusahaan, dan membuat para pelanggan lebih 

merasa puas dan loyal. 

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana MPR berguna sebagai 

strategi untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Oleh karena beberapa 

penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui 

strategi MPR seperti apa yang digunakan divisi marcomm Olympic untuk tetap 

menjadi top brand dalam industri furniture dan cara mereka untuk dapat terus 

mempertahankan keberadaan produk Olympic di industri Furniture. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dijalaskan bahwa industri furniture di 

Indonesia terus berkembang dan kebutuhan akan produk furniture akan semakin 

bertambah. Maka dari itu, munculah pemain-pemain di dalam bidang ini untuk 

dapat bersaing dan mendapatkan keuntungan dengan kesempatan bahwa 

masyarakat Indonesia pasti memerlukan kebutuhan perabotan rumah tangga.  

Disini Olympic yang sudah 30 tahun lebih berdiri di industri furniture 

harus menghadapi tantangan untuk agar tetap eksis dan bertahan dalam industri 

furniture, dengan kata lain Olympic harus terus berusaha menjaga loyalitas antara 

perusahaan dengan pelanggan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

produk Olympic dengan menggunakan strategi yang tepat agar tidak tertinggal 

dalam persaingan ataupun dalam memasarkan produk-produk andalannya.  
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Maka dari itu, divisi marcomm Olympic menggunakan strategi MPR yang 

dinilai tepat untuk mempromosikan produk dan jasanya, serta menjadikan produk 

Olympic sebagai furniture yang tetap dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk 

memenuhi kebutuhan perabotan rumah tangga.  

Marketing Public Relations (MPR) didefinisikan oleh Harris (2006, 7): 

“The use of public relations strategies and tactics achieve marketing objectives. The 

purpose of MPR is to gain awareness, stimulate sales, facilitate communication, and 

build relationship between consumers, companies, and brands”. 

 

Dari definisi tersebut dikatakan bahwa MPR merupakan strategi dan taktik yang 

mendukung kegiatan pemasaran. Selain itu MPR juga membuka jalur komunikasi 

yang digunakan untuk membangun hubungan baik antara konsumen dan 

perusahaan atau organisasi. 

 Divisi marcomm Olympic memilih cara MPR karena mempunyai daya 

kekuatan yang berbeda daripada cara-cara yang lain. MPR bukan hanya 

mementingkan kegiatan selling saja, melainkan kepada pemberian informasi dan 

upaya peningkatan pengertian mengenai produk yang ditawarkan, khususnya 

produk Olympic Furniture (brand knowledge) agar dapat dikenal baik oleh 

konsumen. MPR dianggap mampu membangun brand awareness dan lebih 

menghemat biaya pengeluaran perusahaan dibandingkan dengan cara perusahaan 

memasukan produknya melalui iklan di media (cost-effetive) dan berbagai 

kegiatan perushaaan. 

 Strategi MPR dilakukan dengan melalui berbagai saluran komunikasi, 

antara lain BTL dan TTL yang membantu perusahaan dalam menyebarkan dan 

memberi informasi mendalam tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Kedua saluran tersebut tentunya memiliki cara dan keuntungan yang 
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berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu pesan atau informasi yang 

disampaikan diterima dengan baik oleh segmentasi atau target perusahan tersebut. 

(Prisgunanto 2014, 56) 

 Maka dari itu, peneliti akan meneliti tentang saluran below the line dan 

through the line sebagai strategi MPR yang digunakan marcomm Olympic untuk 

membuat brand tersebut terus dikenal dan berjaya hingga sekarang. 

 

I. 3.  Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini didasari rasa ingin tahu peneliti tentang 

strategi MPR seperti apa yang membuat Olympic tetap sukses sampai sekarang. 

Berdasarkan uraian mengenai masalah yang ingin diteliti, penulis merumuskan 

masalah menjadi pertanyaan dalam penelitian ini (research question) adalah 

sebagai berikut: 

1) bagaimana divisi marcomm Olympic menggunakan strategi MPR 

melalui saluran BTL dan TTL? 

2) mengapa divisi Marketing Communication (marcomm) Olympic 

menggunakan strategi MPR melalui BTL dan TTL? 
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I. 4.  Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada rumusan masalah dam pertanyaan penelitian, maka tujuan 

penelitian ini, yaitu: 

1) untuk mengetahui bagaimana divisi marcomm Olympic 

menggunakan strategi MPR melalui saluran BTL dan TTL? 

2) untuk mengetahui alasan mengapa divisi Marketing 

Communication (marcomm) Olympic menggunakan strategi MPR 

melalui saluran BTL dan TTL. 

 

I. 5.  Kegunaan Penelitian 

 Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat 

dalam sisi akademis maupun praktis. Kegunaan-kegunaan tersebut antara lain: 

I.5.1 Kegunaan Akademis 

 Untuk menambah kajian ilmu dalam bidang public relation dan 

pemasaran (MPR) beserta gambaran peranan public relation dalam 

pemasaran. Juga untuk meneliti penggunaan saluran marketing 

public relation melalui below the line dan through the line sebagai 

salah satu strategi komunikasi yang diharapkan dapat 

meningkatkan dan memperluas pengetahuan sebelumnya mengenai 

komunikasi, baik bagi nahasiswa maupun sebagai referensi studi. 

I.5.2 Kegunaan Praktis 

 Memberikan analisa kepada pihak manajemen PT. Graha Multi 

Bintang (GMB) dengan menggambarkan aktifitas MPR oleh divisi 
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marcomm Olympic dalam mempertahankan produk Olympic dan 

menjadi masukan bagi praktisi komunikasi untuk mengoptimalkan 

penjualan dengan menggunakan konsep marketing public relations. 

Serta, diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

 Berikut merupakan sistematika dari penulisan skripsi yang penulis 

kerjakan adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab I berisi tentang: latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah atau research 

question, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan yang 

terakhir adalah sistematika penelitian. 

BAB II   SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab II berisikan tentang subjek dan objek penelitian. 

Subjek penelitian diantaranya mengenai sejarah Olympic 

Furniture dan penghargaan yang diraih oleh Olympic. Lalu, 

objek penelitian mengenai Marketing Public Relations. 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab III berisikan tentang penelitian terdahulu, 

definisi dan pengertian komunikasi, public relations, lalu 

peneliti lebih memfokuskan kepada gambaran marketing 
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public relations yang mempunyai saluran komunikasi below 

the line, dan through the line. Akhirnya konsep dan teori 

pada bab III tersebut akan membentuk kerangka berfikir. 

BAB IV  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab IV berisikan tentang penelitian, pendekeatan 

penelitian, metode penelitian, sampling, narasumber, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, waktu dan 

lokasi penelitian, validitas dan reliabilitas, dan limitasi dan 

batasan. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab V berisikan tentang hasil analisa kualitatif 

strategi marketing public relations melalui saluran below 

the line dan though the line berikut dengan kajian dan 

pembahasannya. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab VI berisikan kesimpulan dari jawaban research 

question dan saran untuk kepentingan akademisi dan 

praktisi serta rekomendasi judul penelitian lanjutan. 

 

 




