
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, untuk menyelenggarakan suatu 

acara dalam organisasi atau perusahaan, banyak tawaran mengenai penyedia jasa 

profesional penyelenggara acara, atau sering disebut dengan istilah Event 

Organizer (EO). Dalam pengertian sederhana, yang disebut sebagai Event 

Organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara1. Setiap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh EO bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

di kedua belah pihak, baik untuk EO itu sendiri maupun yang hadir pada saat 

kegiatan berlangsung. Para pemilik bisnis EO berlomba-lomba untuk merancang 

acaranya dengan menarik agar bisa dihargai, dihormati, dan disukai oleh pihak 

lain. Oleh karena itu, EO membutuhkan strategi untuk menjual produknya. 

Suatu event yang menarik atau berharga secara tidak langsung dapat 

menghubungkan event dengan merek.2 Fandy Tjiptono mengatakan bahwa merek 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam hal strategi pemasaran jasa. Merek 

yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam pembelian jasa.3 

Kegiatan komunikasi pemasaran mempunyai andil dalam brand equity (ekuitas 

merek) dan mendorong penjualan dalam empat cara, yaitu dengan menciptakan 

                                                             
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2802446763710.pdf (diunduh pada 

11 Desember 2017). 

2 Kotler, Philip. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hal. 227. 
3 Tjiptono, Fandy. 2014. Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian.  Yogyakarta: Andi 

Offset. Hal. 137. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2802446763710.pdf
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kesadaran merek, menghubungkan asosiasi yang tepat dengan citra merek dalam 

ingatan konsumen, menciptakan penilaian atau perasaan merek yang positif, serta 

memberikan hubungan yang kuat antara merek dengan konsumen.4 Unsur-unsur 

tersebut dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian suatu produk atau jasa yang ditawarkan.  

Agar merek dapat diterima di masyarakat, maka dibutuhkan suatu strategi 

untuk mengkomunikasikan merek tersebut. Salah satunya adalah dengan 

merancang strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi merupakan salah satu 

aktivitas dasar manusia yang terjadi saat dua orang atau lebih saling berhubungan. 

Komunikasi berlangsung apabila terdapat kesamaan makna diantara orang-orang 

yang terlibat didalamnya, mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Dapat 

dikatakan bahwa dengan melakukan komunikasi, berarti manusia telah 

berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu 

bentuk hubungan sosial.  

Deddy Mulyana mengatakan bahwa fungsi komunikasi sebagai 

komunikasi sosial dapat membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan 

ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk 

hubungan dengan orang lain.5 Melalui komunikasi, kita dapat bekerjasama dan 

berinteraksi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkup 

perusahaan, kerjasama dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran. 

                                                             
4 Philip Kotler, Op.Cit. Hal. 174. 
5 Mulyana, Deddy. 2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Hal. 5. 
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Pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta berakhir 

dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Apabila ada pesaing yang sanggup 

memuaskan pelanggan secara lebih baik, maka pelanggan akan beralih ke mereka. 

Maka dari itu, setiap organisasi harus memperhatikan serta menyusun strategi 

pemasaran, demi terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan6. Perusahaan 

menjadikan komunikasi sebagai bauran dari pemasaran, karena komunikasi 

pemasaran merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan pemasaran 

suatu produk atau jasa.  

Bauran komunikasi pemasaran (marketing communication mix) terdiri dari 

delapan model komunikasi utama, yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, 

pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, serta penjualan personal7. 

Salah satu alat dari promosi penjualan (sales promotion) adalah event marketing8. 

Kegiatan event marketing dikelola oleh EO. Maka dari itu, peneliti akan 

membahas mengenai strategi EO dalam lingkup komunikasi pemasaran. 

Bicara mengenai EO, Shiori Bazaar merupakan penyedia jasa 

penyelenggara event yang bergerak di bidang pemasaran. Cara kerjanya adalah 

dengan mengundang vendor-vendor untuk memamerkan barang yang akan 

dijualnya pada bazar yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar itu sendiri. Shiori 

Bazaar mengemas acaranya dalam bentuk pameran berupa fashion, kuliner, 

maupun otomotif. Untuk menarik vendor dan pengunjungnya, Shiori Bazaar 

                                                             
6 Fandi Tjiptono, Op.Cit. Hal. 7. 
7 Philip Kotler, Op.Cit. Hal. 189. 
8 http://e-journal.uajy.ac.id/4317/2/0KOM03384.pdf (diunduh pada 11 Oktober 2017). 

http://e-journal.uajy.ac.id/4317/2/0KOM03384.pdf
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mengusung tema yang berbeda-beda pada tiap event-nya, seperti Valentine 

Bazaar, Market Bazaar, Weekend Market, Ramadhan Market, dan sebagainya. 

Hal tersebut merupakan salah satu taktik yang dilakukan oleh Shiori Bazaar. 

Shiori Bazaar berdiri pada bulan Januari tahun 2017, dan dikelola oleh 

manajer yang bernama Fransisca Sylvia bersama dengan Steven Septianto yang 

merupakan partner kerjanya.  Awalnya, mereka hanya menjadi vendor dari bazar 

yang diadakan oleh pebisnis EO lain. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat 

adanya peluang besar dan tertantang untuk menyelenggarakan serta menjalankan 

bisnis ini. 

 
Gambar 1.1. Event Shiori Pop Up Market 

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)9 

 

Gambar di atas merupakan hasil dokumentasi dari event Shiori Bazaar 

dengan tema Shiori Pop Up Market yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 

11 Februari 2018 di Duta Pertiwi (DP) Mall Semarang. Event Shiori Pop Up 

Market ini diikuti oleh 64 vendor.  

                                                             
9 Dokumentasi Pribadi. Diambil pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 18.50, di DP Mall Semarang. 
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Walaupun Shiori Bazaar baru mengenalkan dirinya kepada masyarakat, 

faktanya sudah ada beberapa vendor yang mau bergabung dan loyal dengan jasa 

yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar. Berdasarkan wawancara peneliti kepada 

manajer Shiori Bazaar, diperoleh informasi bahwa beberapa vendor puas dengan 

jasa yang ditawarkan oleh Shiori Bazaar, sehingga vendor-vendor tersebut setia 

bergabung dalam event-event yang diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Selain itu, 

vendor juga lebih memilih untuk bergabung dengan Shiori Bazaar dibandingkan 

dengan EO yang lain ketika ada event yang bersamaan. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi pemasaran event 

yang diterapkan oleh Shiori Bazaar.  

    

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dalam laporan 

akhir ini peneliti akan membahas mengenai “Bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini, peneliti hanya akan memaparkan tentang strategi 

komunikasi pemasaran event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran 

event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Teoritis 

Penelitian ini disusun untuk mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran melalui event yang diterapkan oleh Shiori Bazaar. Selain itu, 

penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur, serta bermanfaat 

untuk mengenal cara kerja Shiori Bazaar secara umum dan mengerti 

sistematika dalam proses jalannya komunikasi eksternal dan internal 

Shiori Bazaar. Tidak hanya itu, dengan adanya penelitian ini maka dapat 

diperoleh pemahaman tentang konsep event organizer management. 

1.5.2. Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui 

bagaimana penerapan teori strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh Shiori Bazaar. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk mempromosikan atau memperkenalkan Shiori Bazaar. Tidak 

hanya itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan 

tentang penerapan event organizer management serta dapat belajar 

mengenai event organizer dalam dunia kerja. 

 

1.6. Lokasi dan Tatakala Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Mengingat Shiori Bazaar baru berdiri dan belum memiliki kantor 

yang resmi, maka peneliti membuat janji dan bertemu langsung dengan 

manajer Shiori Bazaar untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai 
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Shiori Bazaar. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di kota Semarang, 

lokasinya menyesuaikan dengan event yang diselenggarakan oleh Shiori 

Bazaar. 

1.6.2. Tatakala Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap 

persiapan (seperti studi literatur dan persiapan data), tahap analisis data, 

serta tahap penyelesaian laporan. Berikut adalah tabel penyelesaian 

penelitian: 

Tabel 1.1. Tahap dan Waktu Penelitian 

No 
Tahap 

Kegiatan 

Desember Januari Februari Maret April 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

1 
Tahap 

Persiapan                     
          

2 

Tahap Analisis 

dan 

Interpretasi                     

          

3 

Tahap 

Penyelesaian 

Laporan                     

          

 

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, terhitung dari 

tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 2 April 2018. Dalam waktu 

tersebut, proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada hasil 

interpretasi data dilakukan di kota Semarang, bersama dengan pengelola 

Shiori Bazaar sebagai narasumbernya. Sedangkan tahap penyusunan dan 

penyelesaian laporan akhir dilakukan di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan dalam penulisan laporan akhir ini lebih sistematis dan 

terarah, maka peneliti membagi pembahasannya dalam beberapa BAB dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Pada BAB I, Peneliti menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 

Penelitian, Lokasi dan Tatakala Penelitian, serta Sistematika Penulisan 

Laporan Akhir. Dalam BAB I ini, peneliti mengamati event-event yang 

diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Pengamatan tersebut tentunya berkaitan 

dengan apa yang telah peneliti pelajari selama mengikuti perkuliahan di 

program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata 

Semarang. 

Pada BAB II, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk 

dijadikan sebagai referensi penelitian ini. Kemudian, berdasarkan 

permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I, maka peneliti akan 

membahas beberapa teori yang bisa digunakan untuk mengupas topik 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Dalam BAB III, peneliti akan membahas secara lebih jelas dan rinci 

mengenai metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode 

penelitian pada penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek 

penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

serta metode keabsahan data. 
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Pada BAB IV, peneliti akan memaparkan tentang profil Shiori Bazaar, 

struktur organisasi Shiori Bazaar, serta menjabarkan dokumentasi event-event 

yang pernah diselenggarakan oleh Shiori Bazaar. Kemudian, peneliti juga 

akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data, lalu menjelaskan 

implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau pemanfaatannya. 

Selain itu, dalam BAB IV ini peneliti juga akan mengutarakan kelemahan dan 

keterbatasan penelitian. 

Untuk mengakhiri penulisan laporan akhir ini, pada BAB V peneliti 

memberikan kesimpulan yang berisi rangkuman dari keseluruhan isi yang 

telah dibahas, kemudian peneliti juga memberikan saran yang ditujukan 

kepada Shiori Bazaar. 


