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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Peranan public relations bagi suatu perusahaan atau lembaga dapat 

mendukung kegiatan melalui event dalam mempertahankan dan meningkatkan 

jumlah pelanggan atau masyarakat lebih mengenal kepada perusahaan tersebut. 

Salah satu event yang diadakan untuk menarik masyarakat adalah dengan 

mempromosikan perusahaan. Pengadaan promosi harus berjalan seimbang karena 

hal tersebut merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dan sangat 

berpengaruh besar terhadap pendapatan yang harus dicapai sebagai target . Oleh 

karena itu, public relations harus memperkuat dan menumbuhkan komunikasi 

yang harmonis antar sesama bagian dan mengatur arus informasi antara pihak 

manajemen dengan karyawan. 

 Kegiatan Public Relations untuk mendukung kegiatan pemasaran pasti 

membutuhkan event-event yang diselenggarakan, memang tidak berhenti hanya 

untuk menarik perhatian khalayak sasaran terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan saja. Dalam menyelenggarakan event-event ini memiliki keuntungan 

yang memfokuskan perusahaan pada tanggung jawab sosial, sehingga tercipta 

citra positif perusahaan sebagai warga masyarakat yang baik. 

Salah satu alat komunikasi public relations adalah melalui special event 

atau kegiatan- kegiatan khusus. special event sebagai media komunikasi yang 

dipandang cukup penting karena melalui special event, public relations dapat 

memberikan informasi secara langsung yang dikemas oleh media pada event-

event yang diadakan lembaga atau perusahaan. 

Dengan adanya event, maka public relations perusahaan lebih terbantu 

untuk mempromosikan perusahaan kepada khalayak dan dengan event juga media 

massa akan meliput kegiatan acara tersebut. Maka tugas dari public relations itu 

juga seperti membuat press release, konfrensi pers mengenai perihal event 

tersebut, agar tujuan dari diadakan event tersebut menjadi tepat sasaran.
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Dalam memasarkan event, public relations berperan serta dalam setiap 

kegiatan dan acara yang dilakukan karena public relations berperan serta dalam 

pemasaran event tersebut dengan adanya komunikasi dapat memberikan dampak 

khalayak akan tertarik dan puas dengan adanya event tersebut. Dari situlah public 

relations yang dijalankan dapat mempromosikan tujuan dari event tersebut  yang 

ditujukan kepada pihak khalayak dan memberikan opini-opini yang membuat 

khalayak mampu merespon dengan baik terhadap promosi yang ditawarkan. 

Kegiatan public relations dapat membantu pelaksanaan event untuk 

mencapai tujuannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hal yang sebaliknya, 

yakni kegiatan public relations bermanfaat untuk menunjang keberhasilan suatu 

acara promosi atau lebih berhasil memikat para konsumen. Dalam kegiatan event 

tersebut merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang merupakan salah satu 

kiat keberhasilan dalam kegiatan public relations, bahwa untuk melaksanakan 

proses publikasi dan penciptaan citra positif adalah melakukan komunikasi dua 

arah timbal balik melalui suatu program kerja public relations.  

Dalam melaksanakan kegiatan event. Public relations biasanya melibatkan 

seluruh pihak internal dan eksternal. Kegiatan event yang diselenggarakan oleh 

perusahaan dilaksanakan melalui empat variabel promotion mix yaitu periklanan, 

personal selling, publisitas dan promosi penjualan. Kegiatan bagian public 

relations yang membantu jalannya event sangat berguna untuk menyampaikan 

komunikasi yang lebih baik bagi khalayak sehingga tidak hanya untuk ajang 

promosi tetapi untuk lebih mengingatkan perusahaan tersebut dimata khalayak. 

Konsep perkembangan event sejalan dengan kemajuan teknologi serta 

perkembangan kegiatan masyarakat. Perkembangan ini menjadikan jenis event 

yang berlangsungpun lebih beraneka ragam dan tidak terbatas pada kegiatan yang 

memiliki nilai keagamaan,adat dan budaya saja. Penyelenggaraan event telah 

berkembang sesuai dengan keinginan konsumen untuk dapat melihat event 

tersebut. Event merupakan bisnis yang terus berkembang terlihat dengan 

banyaknya event besar diselenggarakan pada tingkat nasional maupun 

internasional. Peningkatan ini ditandai juga dengan adanya perusahaan mobile 
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platform seperti shopee  yang  menyelenggarakan event untuk membuat 

perbedaan dengan kompetitornya. 

  

 

 

 

        

Gambar 1.1 Logo Shopee 

Shopee merupakan platform belanja online asal Singapore yang mengusung 

konsep sosial,dimana penggunanya tak hanya berfokus jual beli saja, tetapi juga 

bisa berinteraksi sesama pengguna lewat fitur pesan instan secara langsung dan 

didalamnya banyak barang yang dijual seperti baju, tas, sepatu, alat elektronik dan 

kebutuhan lainnya. Shopee ingin mendukung pertumbuhan Indonesia dalam e-

commerce ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja terintegrasi 

media sosial dan online shopping agar terjadi interaksi sosial antara penjual dan 

pembeli. Shopee memiliki pesaing seperti lazada, tokopedia, blibli.com dan 

aplikasi belanja oniline yang lain, shopee termasuk aplikasi belanja online yang 

baru saja membuka cabangnya di Indonesia. Shopee harus menciptakan suatu 

program yang baru untuk dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor tersebut 

yang sudah terlebih dahulu muncul di Indonesia. 

Sehingga shopee membuat event “Roadshow Kampus Shopee”. Kampus 

Shopee merupakan sesi kelas edukasi serta sarana berbagi untuk seller, yang telah 

dilaksanakan setiap minggu secara rutin, guna menginspirasi konsumen untuk 

mengembangkan bisnis mereka. Sejumlah topik telah diangkat, seperti teknik 

fotografi produk, sistem perencanaan keuangan, serta teknik visual 

merchandising. Tak hanya itu, untuk memudahkan pengusaha lokal 

mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi, Shopee juga memahami pentingnya 

menciptakan ekosistem bisnis e-commerce yang kuat, dengan membangun 

kolaborasi strategis dan saling menguntungkan bersama rekan bisnis, seperti JNE. 

Kombinasi dari kemudahan penggunaan aplikasi Shopee, serta sistem logistik 
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milik JNE yang telah terpercaya, akan menciptakan sebuah pengalaman belanja 

online melalui ponsel yang nyaman, yang dapat memberikan keuntungan lebih 

bagi pengusaha lokal dan konsumen. Dinamakan “Roadshow Kampus Shopee” 

karena seller yang mengikuti event ini diibaratkan mahasiswa-mahasiswa yang 

sedang mengikuti kelas mata kuliah. “Roadshow Kampus Shopee” telah 

dilaksanakan di 5 kota berbeda yaitu Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Medan. 

Pada event pertama dilaksanakan di Bogor karena kota ini termasuk kawasan yang 

mudah dijangkau dan salah satu kota terbesar di Jawa Barat.  Pada event 

selanjutnya dilaksanakan di Jakarta karena masyarakat di kota ini termasuk yang 

paling produktif di antara masyarakat daerah lainnya. Selanjutnya diadakan di 

Bandung karena kota ini memiliki jumlah seller yang paling banyak nomor 2 

setelah kota medan dan masyarakatnya yang terbilang produktif. Lalu event 

selanjutnya di Semarang  karena shopee mendapatkan sponsor tambahan di sana 

yang memudahkan transportasi ke kota tersebut. Dan event yang terakhir di 

adakan di Medan karena temasuk kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan 

Surabaya. Berikut table event “Roadshow Kampus Shopee” yang sudah 

terlaksana: 

Tabel 1. Tabel Event “Roadshow Kampus Shopee” 

No. Kota Tempat Waktu 
Jumlah 

Peserta 

1. BOGOR 
@Roofpark Café 

Jl. Padjadjaran No.3, Babakan, Bogor. 

Sabtu, 4 

Februari 2017 
130 

2. JAKARTA 

@XXI Lounge Plaza Senayan 5
th

 Floor 

Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan. 

 

Sabtu, 18 

Februari 2017 
300 

3. BANDUNG 

@Beehive Café & Eatery 

Jl. Dayang Sumbi No. 1 Dago, Bandung. 

 

Sabtu, 11 Maret 

2017 
458 

4. SEMARANG 
@Grand Edge Hotel 

 

Sabtu, 25 Maret 

2017 
403 

5. MEDAN 

@Sowe Bistro 

Jl. Gatot Subroto No. 144 D/E, Silalas, 

Medan. 

Sabtu, 1 April 

2017 
471 

Sumber : PT Shopee Internasional Indonesia. 
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Pada penelitian pertama oleh Maidi (2012, hlm 14) terbit di ejournal 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) dengan judul “Pengaruh 

Customer Relationship Management terhadap Loyalitas Pelanggan PT Moga 

Djaja di Surabaya”. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan customer 

relationship management yang terdiri dari continuity marketing, one to one 

marketing dan partnering program telah diterapkan pada PT Moga Djaja di 

Surabaya, hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian bahwa customer 

relationship management memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan dalam pembelian produk Red A kosmetik pada PT 

Moga Djaja di Surabaya.  

Sedangkan mengacu pada Penelitian Agnes Widayu dan Tita Hariyanti 

(2013, hlm 286) terbit di ejournal Ilmu Kedokteran dengan judul “Pengaruh 

Customer Relationship Management terhadap Loyalitas Ibu Hamil pada 

pelayanan persalinan (Studi di RS Hermina Tangkubanprahu Malang)” Penelitian 

ini berkaitan dengan penerapan customer relations management yang baik akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Variabel petugas, proses dan teknologi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas ibu hamil. Semakin tinggi 

kemampuan petugas dalam menginformasikan fasilitas dan pelayanan RS 

Hermina Tangkubanperahu, maka akan semakin meningkat loyalitas ibu hamil.  

Semakin tinggi tingkat kemampuan mendapatkan informasi informasi profil 

pelanggan, maka semakin meningkat loyalitas pelanggan. Media komunikasi yang 

lengkap akan meningkatkan loyalitas ibu hamil. Petugas CRM adalah Personal 

Maternity Officer (PMO) mempunyai pengaruh paling dominan terhadap loyalitas 

ibu hamil di Rumah Sakit Hermina Tangkubanperahu. 

Pada penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sonia Rachman (2013,hlm 24) 

dengan judul “Pengaruh Event Experience Acara Djarum Black Mild Urban 

Culture Terhadap Brand Image Djarum Black Mild Pada PT. DJARUM DI 

BANDUNG”.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh event 

experience acara djarum mild urban culture terhadap brand image djarum black 

mild pada PT Djarum di Bandung. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian 

bahwa event tersebut berdampak baik bagi Brand Image dari Djarum Black Mild. 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis membuat penelitian ini 

dengan judul “PENGARUH EVENT “ROADSHOW KAMPUS SHOPEE” 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PT SHOPEE INTERNASIONAL 

INDONESIA (Survei Seller Shopee Pada event Roadshow Kampus Shopee Plaza 

Senayan Jakarta)” Peneliti memilih survei ke seller shopee karena seperti yang 

peneliti ketahui bahwa event “Roadshow Kampus Shopee” ini hanya ditujukan 

kepada seller bukan ke pengunjung Plaza Senayan Jakarta. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Melihat pentingnya peran public relations dalam meningkatkan kinerja 

sebuah perusahaan, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan 

mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Seberapa Besar 

Pengaruh Event “Kampus Shopee Roadshow” Terhadap Loyalitas Pelanggan? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menyimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengukur besar Pengaruh Event “Roadshow Kampus 

Shopee ” Terhadap Loyalitas Pelanggan PT.Shopee Internasional Indonesia 

(Survei Pada Pengunjung Event “Roadshow Kampus Shopee” Di Plaza Senayan 

Jakarta)? 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

         Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi            

pengembangan studi ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan literatur 

ilmiah dan referensi untuk mengimplementasikan teori event dalam bidang 

aplikasi belanja online. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian menjadi bahan pemikiran masyarakat terhadap 

loyalitas pelanggan dari event yang diselenggarakan oleh Shopee, 

sehingga dapat memberi manfaat bagi seller shopee. 

   

I.5  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membuat kerangka  

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini,berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORITIS 

  Bab ini meliputi uraian berbagai teori-teori dan pengertian-

pengertian yang menjadi dasar untuk menguraikan masalah dan 

dalam memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penulisan. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, jenis 

penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data serta waku dan tempat penelitian dilakukan. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan profil perusahaan serta mengenai  hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dan membahasnya secara lebih 

lanjut. 

BAB V PENUTUP 

 Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian serta 

memberikan saran terhadap objek dari penelitian ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

UPN "VETERAN" JAKARTA


