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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, menjadikan manusia terus 

berinovasi demi kesejahteraan hidupnya. Munculnya telepon, hp, internet, televisi, 

radio, komputer, dan berbagai jenis alat pengeras suara modern lainnya merupakan 

hasil inovasi manusia tersebut seiring derasnya arus globalisasi, khususnya dalam 

bidang komunikasi. 

Berbicara mengenai alat pengeras suara, rata-rata masyarakat Indonesia 

cenderung menyebutnya sebagai “TOA”. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) tidak terdapat definisi pasti dari TOA itu sendiri. Tidak banyak 

orang yang mengetahui dan menyadari bahwa TOA itu merupakan sebuah merek 

perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang sound system.  

TOA Corporation adalah perusahaan produsen perangkat teknologi 

komunikasi yang berkantor pusat di Minatojima-Nakamachi. Didirikan oleh 

Tsunetaro Nakatani pada tahun 1934 dengan nama TOA Electronic Manufacturing 

Company yang memproduksi pengeras suara dan mikrofon yang mengacu pada tiga 

konsep, yaitu keamanan dan keselamatan, informasi dan komunikasi, serta audio 

professional.
1
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Dalam sejarahnya TOA memang berasal dari Jepang, tetapi bukan berarti 

semua produk TOA diproduksi di negeri sakura tersebut. TOA sendiri sudah 

membangun pabriknya di daerah Cimanggis - Jawa Barat, yang tentunya disertai 

dengan lisensi langsung dari TOA Corporation yang bermarkas di Jepang. TOA juga 

menjalin kerjasama dengan Perusahaan Galva Group, sebagai pemegang tunggal 

merek TOA di Indonesia.
2
  

PT TOA Galva Prima Karya yang berkantor pusat di Jakarta, memiliki 

beberapa Kantor Perwakilan (KP) yang menyebar hampir di seluruh wilayah 

Indonesia. Antara lain ada di kota Surabaya, Yogyakarta, Bali, Semarang, Makassar, 

Manado, Bandung, Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Dalam kajian penelitian kali 

ini penulis akan berfokus pada PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang, yang 

tepatnya berlokasi di Jalan Kawi nomor 1A Semarang. 

Tidak dipungkiri apabila masyarakat Indonesia pada umumnya beranggapan 

bahwa TOA merupakan istilah lain atau kependekan dari alat pengeras suara sejenis 

horn speaker yang biasanya ada di masjid-masjid. TOA memang seringkali ditemui 

di masjid, karena biasa digunakan untuk mengeraskan suara; baik suara adzan, 

kegiatan pengajian, pengumuman informasi lelayu atau informasi penting lainnya. 

Tujuannya agar warga kampung yang berada di sekitaran masjid itu dapat mendengar 

dengan jelas suara tersebut, terutama bagi warga muslim guna menunjukkan waktu 

sholat. Sehingga harapannya ketika suara adzan dikumandangkan dengan keras 
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melalui TOA tersebut, mampu menggugah warga beragama muslim untuk bergegas 

menuju ke masjid guna menjalankan ibadahnya.  

Disinilah awal mula perjalanan TOA di Indonesia. TOA mulai melebarkan 

sayapnya setelah berhasil merebut pangsa pasar umat muslim di Indonesia, dengan 

menyediakan alat pengeras suara yang banyak dibutuhkan di masjid. Mengingat 

Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Hal inilah yang menjadi target segmentasi pemasaran TOA untuk menawarkan 

produk-produknya, terutama produk pengeras suara horn speaker. Horn speaker 

merupakan alat pengeras suara berbentuk corong pada ujungnya untuk menyalurkan 

dan mengarahkan suara ke suatu posisi.
3
 Namun tidak dipungkiri TOA juga bisa 

dijumpai di tempat ibadah lain (gereja, vihara, klenteng), tempat-tempat umum (mall, 

rumah sakit, stasiun, bandara), dan beberapa kantor/ lembaga pemerintahan. 

Kiprah merek dagang TOA yang sudah sekian lama menjajaki tanah air 

Indonesia, bukan berarti menjadikan pihaknya terbebas dari segala ancaman terkait 

eksistensi TOA di tengah maraknya persaingan industri telekomunikasi elektronik 

khususnya di bidang sound system. Seperti yang kita ketahui, semakin banyak pilihan 

merek sound system yang ditawarkan kepada konsumen; seperti pioneer corporation, 

SONY, JBL professional, zimbada, dan lain-lain. Menyadari hal tersebut, tentu PT 

TOA Galva Prima Karya sebagai distributor utama produk TOA khususnya KP 

Semarang, perlu menetapkan suatu strategi komunikasi pemasaran yang tepat dan 

efektif.  
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Terence A. Shimp mendefinisikan komunikasi pemasaran (marketing 

communication atau marcom) sebagai aspek penting dari keseluruhan misi pemasaran 

suatu perusahaan dan penentu utama kesuksesan atau kegagalan perusahaan.
4
 

Perusahaan dan organisasi mengakui bahwa komunikasi pemasaran menjadi bagian 

integral dari keseluruhan program pemasaran.
5
 Dalam perkembangannya, banyak 

perusahaan menyadari bahwa cara mereka berkomunikasi dengan khalayak 

konsumen guna mempromosikan produk dan layanan mereka telah berubah dengan 

cepat seiring berkembangnya dunia pemasaran modern. Secara otomatis menuntut 

mereka untuk mengikuti, memahami, memanfaatkan, dan mengintegrasikan berbagai 

elemen komunikasi pemasaran ke dalam program pemasaran mereka. 

Terjadinya pergeseran dari pemasaran massal ke pemasaran tersegmentasi 

sangat berdampak besar pada penerapan marcom, hingga pada akhirnya muncul 

istilah Integrated Marketing Communication (IMC) atau komunikasi pemasaran yang 

terintegrasi. American Association of Advertising Agencies (4As) mendefinisikan 

IMC sebagai sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai 

tambah suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peranan strategis dari 

berbagai disiplin komunikasi (advertising, personal selling, sales promotion, public 

relations, direct marketing), dan menggabungkan disiplin-disiplin ini untuk 
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memberikan pengaruh komunikasi yang jelas, konsisten, dan maksimum melalui 

integrasi langsung dari pesan-pesan yang berlainan.
6
  

Pada intinya, IMC merupakan sebuah proses strategi bisnis dalam mengelola 

hubungan dengan konsumen guna menggerakkan nilai-nilai dari suatu merek/ brand 

value. IMC berusaha memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif 

dari suatu brand, dengan sasaran menciptakan dan menyokong hubungan merek 

dengan konsumen dalam jangka panjang. 

Menyinggung soal brand atau merek, TOA sendiri telah berhasil membentuk 

brand equity terhadap produknya yang membuat konsumen menaruh perhatian 

khusus karena identitas dan kualitasnya. Identitas yang dimaksud ialah ciri-ciri 

khusus yang dimiliki oleh produk TOA (brand identity) hingga pada akhirnya orang 

selalu mengidentikan TOA sebagai alat pengeras suara, tanpa mengetahui sebenarnya 

nama alat horn speaker tersebut. Tidak hanya itu kualitas suara yang dihasilkan 

speaker TOA pun istimewa, ditambah dengan mindset masyarakat akan kualitas 

barang yang dikenal tahan banting dan tahan lama. Oleh karena itu, brand equity ini 

perlu dijaga dan dikembangkan sebagai kekuatan merek dalam menghadapi 

persaingan industri bisnis yang semakin ketat.  

Berbicara mengenai brand equity; maka akan menyangkut nilai yang 

menggambarkan seberapa kuatnya atau seberapa terkenalnya sebuah merek. 

Berdasarkan teori tersebut, memiliki nama merek yang kuat akan lebih banyak 
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menghasilkan penjualan dari nilai produknya. Karena sebagian konsumen lebih 

memilih dan percaya merek yang terkenal dibanding merek yang kurang dikenal.
7
 

Namun ironisnya, kekuatan merek TOA menimbulkan pengaruh generalisasi 

bagi publik. Dengan kata lain, TOA menjadi merek generik (generic branding) 

produk pengeras suara horn speaker. Contohnya ketika orang-orang awam ingin 

membeli alat pengeras suara jenis horn speaker seringkali mereka menyebut merek 

TOA, dan anehnya saat disodorkan merek lain mereka pun tidak merasa keberatan. 

Hal tersebut tentu berdampak besar bagi perusahaan TOA karena jatuhnya nilai jual, 

padahal mestinya citra yang baik membawa keuntungan positif bagi perusahaan.  

Inilah yang kiranya menjadi keprihatinan bagi perusahaan, khususnya bagi PT 

TOA Galva Prima Karya KP Semarang. Adapun sebelum melakukan penelitian ini, 

penulis mengadakan survey singkat berkaitan dengan pemahaman atau sekilas 

pengetahuan khalayak ketika mendengar kata “TOA”. Hasilnya sebagian besar di 

antara mereka tidak menyadari bahwa TOA adalah nama merek, mereka menganggap 

TOA identik dengan alat pengeras suara masjid sejenis horn speaker.  

Hal ini didukung pula dari pengakuan user TOA, dimana sebelum terjun di 

pekerjaannya sebagai kepala teknisi hotel, Beliau tidak mengetahui bahwa TOA itu 

merupakan nama merek sound system, dan dirinya hanya berpersepsi bahwa TOA 

identik dengan horn speaker yang biasa di masjid-masjid saja. Di tambah lagi, bukti 

penurunan nominal penjualan PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang, khususnya 

untuk jenis produk horn speaker dari tahun ke tahun.  
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Oleh karena itu, menjadi tantangan sekaligus tugas dan tanggung jawab bagi 

PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang, khususnya staff divisi marketing, untuk 

menguatkan kembali brand equity TOA agar nantinya manfaat ekuitas itu dengan 

sendirinya dapat dirasakan publik sehingga sanggup mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk pengeras suara merek TOA. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin meneliti upaya 

penguatan kembali brand equity TOA melalui penerapan Integrated Marketing 

Communication (IMC) yang dijalankan oleh PT TOA Galva Prima Karya Kantor 

Perwakilan Semarang. Pemilihan topik penelitian ini didasari oleh keingintahuan 

penulis mengenai peranan IMC dalam menguatkan kembali brand equity TOA, 

sebagai langkah untuk mengelola merek generik pada produk horn speaker. Penulis 

menetapkan studi kasus pada PT TOA Galva Prima Karya Kantor Perwakilan 

Semarang karena adanya kemudahan akses yang didapatkan. Dengan demikian, dapat 

ditarik perumusan masalah seperti di bawah ini. 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana upaya penguatan kembali brand equity TOA melalui penerapan 

Integrated Marketing Communication (IMC) yang dijalankan oleh PT TOA Galva 

Prima Karya KP Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka didapatkan tujuan dari penelitian 

ini ialah untuk mengetahui upaya penguatan kembali brand equity TOA melalui 
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penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) yang dijalankan oleh PT 

TOA Galva Prima Karya KP Semarang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Melatih kemampuan analisis upaya pengelolaan merek generik dan penguatan 

kembali brand equity TOA yang telah dijalankan oleh PT TOA Galva Prima 

Karya KP Semarang secara nyata, terhadap teori Integrated Marketing 

Communication (IMC) seperti yang telah dipelajari sebelumnya selama masa 

perkuliahan. Sekaligus sebagai syarat kelulusan menempuh gelar sarjana ilmu 

komunikasi melalui penyusunan skripsi pada penelitian kali ini. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi PT TOA Galva Prima Karya Kantor Perwakilan Semarang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan pertimbangan 

bagi pihak PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang dalam penyusunan 

strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi/ IMC sebagai upaya untuk 

menguatkan kembali brand equity TOA. 

1.5. Kerangka Berpikir 

Pada sub-bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai 

kerangka pemikiran yang mendasari penelitian. Bermula dari keberhasilan merek 

TOA sebagai perusahaan produsen perangkat teknologi komunikasi asal Jepang yang 



9 
 

sukses merebut pangsa pasar umat muslim di Indonesia, dengan menyediakan alat 

pengeras suara yang banyak dibutuhkan di masjid-masjid. Mengingat masyarakat 

Indonesia mayoritas beragama muslim, membuat TOA semakin dikenal.  

Hingga pada akhirnya setiap orang mengidentikan bahkan menyebut alat 

pengeras suara sebagai TOA. Mereka tidak menyadari bahwa TOA itu merupakan 

suatu merek, bukan nama lain atau sebutan dari alat pengeras suara yang berbentuk 

seperti corong (horn speaker). Hal inilah yang kiranya menjadi aset kekuatan merek 

(brand equity) TOA, karena mereknya berhasil mencapai status kesadaran puncak 

pikiran masyarakat atau top-of-mind awareness (TOMA).  

Namun seiring semakin berkembangnya teknologi dan peluang bisnis serupa; 

munculah merek-merek pesaing seperti SONY, JBL, Zimbada, dan lain-lain. 

Ironisnya, kekuatan identitas merek TOA seakan menimbulkan pengaruh generalisasi 

bagi publik. TOA menjadi merek generik dari produk horn speaker. Contoh 

konkritnya ialah ketika orang-orang awam ingin membeli alat pengeras suara jenis 

horn speaker seringkali mereka menyebut merek TOA, dan anehnya saat disodorkan 

merek lain mereka pun tidak merasa keberatan. Hal tersebut tentu membuat TOA 

merasa dirugikan, karena berdampak pada merosotnya nilai penjualan.  

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kembali brand equity TOA 

melalui penerapan Integrated Marketing Communication (IMC) yang dilakukan oleh 

PT TOA Galva Prima Karya Kantor Perwakilan Semarang. Upaya tersebut tentu 

mencakup faktor-faktor internal maupun ekternal perusahaan, guna mendukung 

proses penguatan kembali merek TOA. 
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 

1.6. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan metode 

pendekatan deskriptif kualitatif; yang memaparkan berbagai fakta, fenomena, 

variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian dan menyuguhkannya dalam 

bentuk data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek penelitian. 

Pakar ahli, Robert K. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penelitian empiris 

yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas 
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antara fenomena dengan konteks tidak tampak dengan tegas, dan dimana multi 

sumber bukti digunakan.
8
  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa observasi dan 

wawancara mendalam terhadap narasumber sebagai subyek penelitian, serta didukung 

dengan data sekunder berupa tinjauan pustaka, dokumentasi, dan lain sebagainya. 

Peneliti menentukan beberapa informan yang sekiranya berkompeten untuk dimintai 

informasi berkaitan dengan penelitian, diantaranya: 

 Branch Manager PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

 Staff divisi marketing PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang 

 User/ pengguna produk TOA 

Metode analisis data yang digunakan mengacu pada analisis model Miles & 

Hubermen yang mencakup tiga tahapan yakni kategorisasi & verifikasi data, 

penyajian data, serta analisis data & simpulan. Metode uji validitas & reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi, dengan cara memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. 

1.6. Lokasi dan Tatakala Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT TOA Galva Prima Karya KP Semarang yang 

tepatnya beralamat di Jalan Kawi nomor 1, berdekatan dengan RS. Elisabeth 

                                                           
8
 Narendra, Prita. 2008. Metodologi Riset Komunikasi. Yogyakarta: Badan Pengkajian dan 

Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV & Pusat Kajian Media dan Budaya Populer. Hal. 82 
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Semarang. Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu bulan Oktober 2017 

sampai dengan bulan Januari 2018.  

Tabel 1.1 Tatakala Penelitian 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti 

1.7. Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Dalam penelitian ini berpedoman pada sistematika penulisan skripsi 

sebagaimana seperti yang telah ditentukan. Secara garis besar, susunan sistematika ini 

terbagi ke dalam lima bab, yang nantinya juga akan terbagi lagi menjadi beberapa 

sub-bab.  

Bab I ialah pendahuluan. Dimana terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, lokasi dan 

tatakala penelitian, dan sistematika penulisan laporan akhir.  

Bab II yakni tinjauan pustaka, yang berisi hasil telusuran mengenai teori yang 

relevan dengan masalah yang diungkap dalam penelitian. Serta memuat uraian data 

sekunder/ tersier yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, atau hasil penelitian pihak 

lain yang dapat dijadikan asumsi-asumsi dasar yang memungkinkan terjadinya 

penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan peneliti.  



13 
 

Bab III yaitu metode penelitian. Yang mendeskripsikan secara lebih rinci dan 

runtut rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan 

kriterianya, penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, serta 

teknik analisis dan metode lainnya.  

Bab IV adalah penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini tersaji hasil 

penelitian, berikut dengan pembahasannya yakni perbandingan antara hasil yang 

diperoleh dengan data pengetahuan (hasil riset orang lain) yang sudah dipublikasikan, 

serta penjelasan mengenai implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau 

pemanfatannya.  

Bab V ialah simpulan dan saran. Simpulan sendiri merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan interpretasi, sedangkan saran lebih berupa anjuran yang menyangkut 

mulai dari aspek operasional hingga konseptual dan bersifat realistis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


