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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk dari berbagai suku dan 

budaya. Ini menjadikan tugas yang sangat besar untuk bisa menyesuaikan 

perkembangan jaman, teknologi, maupun wawasan manusianya itu sendiri. 

Semakin banyak perkembangan teknologi maka semakin banyak gagasan yang 

ditawarkan terhadap khalayak. Indonesia saat ini sangat dikhawatirkan dengan 

kecanggihan-kecanggihan teknologi yang dibuat oleh manusia, kekhawatiran ini 

timbul karena adanya faktor yang melatar belakangi kurangnya wawasan yaitu 

terhadap rendahnya pendidikan, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang 

mengalami kesenjangan sosial, baik dari segi perekonomian maupun dari segi 

pendidikan. 

Pemerintah Indonesia masih belum mampu memberikan fasilitas lapangan 

pekerjaan. Dengan adanya suatu faktor seperti ini, kini masyarakat Indonesia 

mengalami persaingan yang sangat ketat baik dari segi pencarian pekerjaan maupun 

dari pendirian usaha. Sehingga masyarakat Indonesia sangat dituntuk untuk 

bersaing berdasarkan kemampuan yang maksimal apalagi Indonesia saat ini telah 

dihadapkan dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi  Asean (MEA).  Dengan 

adanya MEA tentunya masyarakat Indonesia harus semakin hati-hati dalam 

persaingan, maka kita sebagai makhluk sosial tentunya harus memiliki nilai sosial 

yang sangat tinggi. Artinya jika kita akan bersaing, maka bersianglah secara sehat, 
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sehingga pencapain untuk menjadi makhluk sosial harus memiliki komunikasi yang sangat 

baik dikarenakan akan memberikan suatu dampak positif bagi kita baik memberikan suatu 

pengalaman maupun dari segi wawasan. 

Gaya bahasa adalah suatu komunikasi yang memberikan suatu karakter seseorang dalam 

meningkatkan kualitas setiap individu. Komunikasi yang baik adalah suatu penyampaian yang 

sesuai dengan etika dalam berkomunikasi, secara umum komunikasi manusia termasuk bahasa 

sinyal, bicara, tertulis, gerakan, dan penyiaran. Dalam dunia bisnis komunikasi merupakan 

suatu faktor yang sangat penting. Seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan bawahan, 

pelanggan, atau cuctomer atau pihak manapun yang berhubungan dengan lembaganya. 

Kemampuan berkomunikasi jelas merupakan suatu hal mendasar yang harus dimiliki oleh 

pelaku bisnis. Jika kita sebagai seorang komunikator, kita harus menguasai komunikasi secara 

efektif terutama memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan menerima suatu pesan, selain 

itu komunikasi juga mempunyai suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak 

kepihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Dalam dunia 

bisnis, komunikasi pemasaran sangat dibutuhkan baik dari segi perkenalan produk maupun 

negosiasi antara individu dengan individu lainnya. Dunia bisnis saat ini tidak akan bisa lepas 

dari sebuah komunikasi, maka suatu gaya komunikasi yang baik yang sering dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan, tetapi kadang komunikasi sering dianggap hal yang kurang penting bagi 

beberapa perusahaan dengan alasan perusahaan tersebut sudah memiliki citra yang baik, hal ini 

menjadi indikator permasalahan suatu perusahaan.  

PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan salah satu perusahaan kedirgantaraan di Asia 

yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1976, berdasarkan akta notaris 15 pada tanggal 26 

April 1976 di Jakarta, PTDI dengan kopetensi inti pada desain dan perkembangan pesawat 

terbang, struktur pembuatan pesawat terbang, produksi pesawat terbang, dan pelayanan 
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pesawat terbang untuk warga sipil dan militer baik pesawat dengan kapasitas kecil dan 

medium. Perusahaan ini mampu memberikan suatu kualitas yang maksimal hal ini tentuanya 

yang harus selalu dipertahankan oleh PTDI, Dengan perkembangan jaman dan teknologi 

perusahaan ini memberikan beberapa tipe pesawat yang disesuaikan dengan kapasitas, seperti 

pesawat terbang tipe CN 235 untuk transportasi penduduk sipil atau militer, Maritime Patrol 

Aircraft, Surveillance Aircraft dan Cost Guard Aircraft. Totalnya, PTDI telah mengirimkan 

hampir 400 pesawat terbang ke lebih dari operator di seluruh dunia. 

PTDI memiliki struktur dan bagian-bagian yang saling berhubungan menjadi sebuah 

sistem agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Departemen yang terdapat pada 

organisasi PTDI yakni Departemen Promosi dan Komunikasi Pemasaran yang berada dibawah 

Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran. Setiap bagian memiliki program kerja tertentu 

sesuai arahan dari direktorat, termasuk departemen Promosi dan Komunikasi Pemasaran. Dari 

namanya sendiri, sudah jelas bahwa program kerja yang dilakukan adalah berkaitan dengan hal 

promosi dan pemasaran kepada khalayak / customer berupa produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh PTDI, Salah satu program kerja andalan yang dilakukan oleh Departemen Promosi dan 

Komunikasi Pemasaran adalah melaksanakan pameran (exhibition), yang menjadi tools of 

promotion utama bagi PTDI selama ini karena pameran itu sendiri dilaksakan hampir setiap 

satu tahun sekali.  

Departemen Promosi dan Komunikasi Pemasaran merasa bahwa pameran (exhibition) 

merupakan langkah promosi yang paling efektif untuk memasarkan produk dan jasa PTDI 

kepada customer serta potential customernya karena pada saat pameran, khalayak dapat 

melihat dan bertanya secara langsung mengenai produk dan jasa PTDI Khalayak dapat juga 

melihat miniatur produk, simulator (cockpit pesawat), pesawat model, dan berbagai produk 

unggulan PTDI lainnya. Promosi dan pemasaran merupakan titik tumpu dari sebuah penjualan. 



4 

 

 

 

 

Maka, Promosi dan Komunikasi Pemasaran menjadi salah satu departemen yang penting dan 

diharapkan dapat memberikan kinerja terbaiknya pada PTDI. Oleh karena itu, adanya kegiatan 

pameran sebagai salah satu program kerja utama departemen tersebut menjadi kesempatan bagi 

penulis untuk memahami lebih dalam mengenai efektivitas Promosi dan Komuniksi Pemasaran 

yang dilakukan oleh BUMN ini. 

Periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan 

langsung, dan penjualan internet adalah bauran dari komunikasi pemasaran, berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti dan wawancara dengan bapak Herry Haryawan selaku penanggung jawab 

di bagian hubungan masyarakat ternyata beliau memberikan informasi bahwa PTDI mengalami 

beberapa putusan kontrak dengan investor pada tahun 2007 silam, hal tersebut didasari oleh 

keadaan internal perusahaan yang mengakibatkan perusahaan akan divailitkan pada tahun 

tersebut oleh BUMN, sehingga beberapa investor mencabut hubungan kerja dengan PTDI. 

Bagian humas Seharusnya bisa meyakinkan investor supaya informasi yang diberikan oleh 

BUMN belum sepenuhnya dinyatakan benar, Bagian humas juga seharusnya mampu menarik 

kepercaya investor kembali, namum pada kenyataannya bagian hubungan masyarakat tidak 

mampu menarik kepercayaan investor bahwa pernyataan divailitkan masih berbentuk 

informasi yang belum pasti akan kebenarannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan dibagian departemen promosi dan komunikasi pemasaran, 

peneliti menemukan permasalahan bahwa komunikasi pemasaran belum diimplementasikan 

secara efektif. 

Berdasarkan latar belakang diatas. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dengan 

judul “Implementasi Komunikasi Pemasaran Pada PT. Dirgantara Indonesia (persero). 
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1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa yang harus diperhatikan oleh PTDI 

untuk memberikan informasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen 

sehingga konsumen bisa mengingat secara mudah terhadap produk dan jasa tersebut, 

khususnya dibidang Promosi dan Komunikasi Pemasaran. 

1.2.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan penelitiannya adalah Bagaimana 

penerapan komunikasi pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia? 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui penerapan komunikasi 

pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan, adapun kegunaannya sebagai 

berikut: 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian diatas, peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

suatu manfaat yang sangat baik dan bisa menjadikan bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang 

sama dengan penelitian yang lebih mendalam. Kegunaan penelitian ini juga sebagai aplikasi 

dari ilmu yang dipelajari sebelumnya diprogram Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama: 

1.3.2.3 Bagi peneliti  

Memperluas wawasan dan pengalaman khususnya dibidang penerapan komunikasi pemasaran 

dan promosi. 

1.3.2.4 Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi yang nantinya dipergunakan untuk hal 

yang sama yaitu penelitian tentang komunikasi pemasaran.  

1.3.2.5 Bagi perusahaan  

Diharapkan mampu memberikan suatu masukan dan suatu pemecah masalah terhadap 

objek yang peneliti telaah dalam bidang Promosi dan Komunikasi Pemasaran. Juga 

memberikan sumber informasi yang positif untuk perusahaan baik masa sekarang maupun yang 

akan datang supaya pencapain suatu perusahaan menjadi perusahaan yang baik itu bisa 

tercapai.  

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

Perusahaan yang sudah terdaftar dan sudah memiliki Surat Ijin Usaha tentu salah satunya 

harus memliki suatu struktrur organisasi bahkan harus sudah jelas lokasi dan gedung atau 

kantor tempat usaha tersebut, hal ini guna untuk memberikan kelayakan atau standarisasi bagi 

pelaku usaha yang akan mendirikan, dengan hal tersebut peneliti akan memaparkan kokasi 

dimana peneliti lakukan adalah sebagai berikut 

1.4.1 Lokasi  

Instansi / Lembaga   : PT. Dirgantara Indonesia (Persero)  

Alamat Lengkap dan No. Telp  : Jl. Padjajaran 154 Bandung 40174,  

Jawa Barat, Indonesia. Phone :  
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