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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

 

Berbicara komunikasi dalam pemasaran berarti membicarakan bagaimana 

komunikasi dalam pemasaran dan relevansi keduanya, dengan komunikasi yang baik 

maka mempermudah pelaksanaan pemasaran. Strategi komunikasi dengan pemasaran 

dapat menarik minat konsumen yang berdampak positif pada perusahaan seperti 

peningkatan penjualan dan menciptakan citra yang baik bagi perusahaan, jika 

dibandingkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan semua unsur 

dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan 

menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada pelanggan atau konsumennya. 

Perkembangan dunia pemasaran saat ini sangat pesat, ini ditunjukan oleh 

banyaknya produk yang ditawarkan oleh pihak pemasar kepada konsumen, hal ini 

selajutnya berdampak pada persaingan antara perusahaan untuk dapat merebut 

pelanggan sebanyak-banyaknya. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.  

Ramainya pusat perbelanjaan atau Mall yang tersebar di Indonesia 

menjadikan perusahaan pusat pembelanjaan meningkatkan kualitas pelayanan dan 
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strateginya masing-masing. Perubahan tren di lingkungkan bisnis dan persaingan 

yang ketat memaksa perusahaan-perusahaan terus merumuskan strateginya untuk 

menjamin keberlanjutan bisnisnya. Strategi hingga penerapan bisnis yang tepat 

dianggap penting karena perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetensi 

dengan para pesaingnya. Penerapan pemasaran diperlukan karena perusahaan dituntut 

untuk mendorong perusahaan agar mampu berkembang dan memiliki perfoma yang 

lebih baik bahkan diatas rata-rata pesaingnya. Penerapan pemasaran tersebut salah 

satunya adalah meningkatkan jumlah konsumen dan menjalin loyaltas 

customer/pelanggan. Setiap perusahaan memiliki strategi manajemen dan komunikasi 

pemasarannya masing-masing dalam hal meningkatkan jumlah konsumen dan 

menjalin loyalitas customer/pelanggan, seperti halnya Transmart Carrefour. 

Pada bulan Januari 2013, Trans Corp melalui anak perusahaannya, PT Trans 

Ritel mengambil alih 100% saham PT Carrefour Indonesia sehingga nama 

perusahaan pun berubah menjadi PT Trans Retail Indonesia. PT Trans Retail 

Indonesia berinofasi dalam memberikan standar pelayanan kelas dunia di industri 

ritel Indonesia. Carrefour adalah pelopor yang mengenalkan konsep hyper market dan 

menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia, saat ini PT Trans Retail dengan 

brand Transmart, Carrefour dan Groserindo menawarkan konsep One Stop Shopping 

yang menawarkan lebih dari 40.000 produk. Pelanggan dapat memperoleh pilihan 

produk yang lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan harga 

kompetitif, hal ini didukung dengan lingkungan belanja yang nyaman dengan 
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pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan. Saat ini PT Trans Retail 

Indonesia sudah beroperasi hampir 100 gerai multiformat dan menyebar ke 28 kota di 

Indonesia. Lebih dari 70 juta pelanggan setia berbelanja setiap tahunnya. Sebagai 

salah satu pemain ritel terkemuka, Carrefour berusaha untuk mengikuti trend yang 

berkembang di masyarakat. PT Trans Retail Indonesia juga telah memberikan 

kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di sektor pertanian 

dengan membeli 95% produk dari pasar domestik, meningkatkan kehidupan petani 

dengan menjaga hubungan jangka panjang yang memperluas akses pasar di gerai 

Carrefour, meningkatkan perkembangan kualitas produk lokal dengan 

memperkenalkan metode pertanian modern ( diakses melalui id.linkedin.com pada 04 

April 2017 pukul 15.04 WIB).  

Dalam 1 gerai, Transmart carrefour berhasil menyerap sedikitnya 700-1000 

orang.  Seperti yang dikatakan Satria Hamid selaku Corporate Communication 

General Manager PT Trans Retail Indonesia mengatakan bahwa: 

"Kami selalu mengedepankan prinsip padat karya agar putra putri Indonesia 

menjadi penerus Transmart Carrefour yang bisa menjadi pemimpin dunia ritel 

masa depan. Tak menutup kemungkinan akan ada ekspansi ke luar negeri. 

Jadi nanti produk Indonesia akan lebih mudah tersedia di mancanegara" 

(PutriAditya, diakses melalui Finance.detik.com pada 11 April 2017 pukul 

17.13 WIB). 

 

Persaingan antar perusahaan di pasaran mendorong produsen gencar untuk 

berpromosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Pemasaran dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, antara lain; melalui promosi penjualan, publisitas umum, 

penjualan pribadi, dan periklanan. Pemasaran melalui media periklanan sangatlah 
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efisien karena mempunyai daya bujuk (persuasif) yang kuat. Pemasaran melalui 

periklanan sangatlah efektif karena dapat memberikan informasi yang jelas terhadap 

produk pada segmen tertentu. Iklan mengarahkan konsumen dalam menyuguhkan 

produk sehingga dapat diyakini untuk memenuhi kebutuhan pembeli.  

Iklan harus kreatif, inovatif, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Iklan 

harus tampil beda dengan iklan-iklan yang telah ada agar pesan yang disampaikan 

dapat di ingat oleh masyarakat. Iklan yang ditayangkan di televisi bertujuan agar 

menjadi perhatian dan stimulus yang menarik bagi konsumen. Iklan Transmart 

Carrefour yang disampaikan menggambarkan situasi kenyamanan berbelanja yang 

modern, melalui jenis kebutuhan keluarga yang ditawarkan sampai kebutuhan sehari-

hari, selain itu Transmart Carrefour menyediakan wahana bermain untuk anak, 

beberapa reustorant ternama dan dilengkapi bioskop. Iklan yang disampaikan 

diharapkan dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memberikan tanggapan yang 

akan mengubah sikap atau mengupayakan konsumen itu bertindak. Transmart 

Carrefour memfokuskan pada segmentasi untuk semua kalangan. Pelayanan 

Transmart Carrefour memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk menentukan 

pilihannya. 

PT Trans Retail Indonesia yang menaungi Transmart dan Carrefour menerima 

Penghargaan Mitra Pembangunan Jawa Barat Melalui Program CSR/PKBL 

Perusahaan Tahun 2016 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghargaan diberikan 

di Gedung Sate, Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan yang 
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diserahkan kepada Satria Hamid selaku Corporate Communication GM PT. Trans 

Retail Indonesia dan disaksikan oleh H. Dedy Mizwar selaku Wakil Gubernur Jawa 

Barat.   

PT Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) telah mendapatkan 

penghargaan ini selama 6 tahun berturut-turut sejak 2011. Penghargaan ini diberikan 

atas program CSR yang dilakukan oleh Transmart Carrefour sepanjang tahun 2016 

sampai awal 2017 ini. Satria Hamid mengatakan kepada detikFinace pada selasa 

(14/3/2017) bahwa: 

"Kami melakukan pendampingan kepada UMKM di Jawa Barat untuk 

meningkatkan akses pasar bagi mereka, periksa gigi dan kesehatan gratis 

bersama untuk masyarakat di sekitar toko bekerjasama dengan CT ARSA 

Foundation , program pendidikan melalui OSOS (One Store One School), dan 

program Bina Lingkungan." (PutriAditya diakses melalui finance.detik.com 

pada 11 April 2017 pukul 17.37 WIB). 

 

Penghargaan ini diberikan kepada PT Trans Retail Indonesia yang menaungi 

Transmart dan Carrefour sebagai perusahaan ritel kebanggaan bangsa Indonesia 

sebagai mitra pembangunan Jawa Barat melalui program CSR 2016. Pasar Murah 

juga kerap digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar toko untuk 

mendapatkan berbagai kebutuhan rumah tangga. 

Program pengembangan UMKM merupakan bagian dari CSR PT. Trans 

Retail Indonesia (Transmart Carrefour) yang dapat membantu akses produk-produk 

UKM yang berkualitas dan memenuhi standar untuk masuk ke pasar modern melalui 

program melalui Pojok Rakyat yang ada di gerai Transmart dan Carrefour.  



 
6 

 

 

Lebih dari 300 UMKM Jawa Barat telah dibina melalui program Capacity 

Building dan UKM yang mengikuti program ini mendapatkan peningkatan 

pendapatan rata-rata 20%. PT. Trans Retail Indonesia terus mendorong masyarakat 

untuk mau berwirausaha dan masuk dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM). Langkah nyata ini didorong oleh insiatif perusahaan yang ingin menjadi 

pelopor industri ritel yang sepenuhnya berbendera Indonesia. Wujud nyata tersebut 

dapat dilihat dari tersedianya Pojok Rakyat yang ditempatkan di toko-toko Transmart 

dan Carrefour yang berada di seluruh Indonesia.  

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar tingkat loyalitas 

pelanggan terhadap komunikasi pemasaran yang diberikan pihak Trans Ritel 

Indonesia kepada konsumennya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pihak Transmart Carrefour terkait perbaikan 

komunikasi pemasaran di Transmart Carrefour Cipadung dengan tujuan dapat 

menjalin loyalitas pelanggan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak 

perusahaan maupun bagi konsumen Transmart Carrefour Cipadung.  

Memengaruhi konsumen dalam berbelanja adalah kemanfaatan, lokasi, 

pelayanan. Lokasi suatu pusat perbelanjaan akan memengaruhi kelancaran dari usaha 

tersebut. Sejalan dengan semakin menjamurnya pasar-pasar swalayan modern yang 

menawarkan usaha di bidang yang sama. Lokasi Penelitian di lakukan di Transmart 

Carrefour Cabang Cipadung  yang terletak di A.H Nasution No. 73, Ujung Berung, 

Bandung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dimana 

Transmart Carrefour Cabang Cipadung yang terletak di A.H Nasution No. 73, Ujung 
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Berung, Bandung tersedia banyak data-data objektif yang diperlukan selama 

penelitian. 

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan peneliti, menarik peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang Manajemen Pemasaran pada Transmart 

Carrefour dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan dengan pendekatan kualitatif yang 

bersifat induktif. Studi kasus bertujuan untuk  mengetahui karakteristik sebuah 

perusahaan dari cara meningkatkan konsumen sebuah kasus. Studi kasus yang 

digambarkan pada konteks penelitian di atas mendasari keinginan peneliti untuk 

menggali kegiatan-kegiatan yang dialami informan serta menelusuri proses dari 

Manajemen Pemasaran pada Transmart Carrefour dalam Menjalin Loyalitas 

Pelanggan. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

penelitian, maka peneliti mengambil rumusan masalah untuk membatasi wilayah 

penelitian, yaitu “Bagaimana Manajemen Komunkasi Pemasaran pada Transmart 

Carrefour dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan?” 

1.2.1 Bagaimana Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung dalam 

memasarkan Product/Produk? 

1.2.2 Bagaimana Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung dalam 

menentukan Price/Harga? 
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1.2.3 Bagaimana Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung dalam 

merencanakan Place/Distribusi?  

1.2.4 Bagaimana Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung dalam 

membuat Promotion/Promosi? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk menghasilkan data kualitatif melalui studi 

kasus dalam meneliti Penerapan Komunikasi Pemasaran pada Transmart Carrefour 

dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan. Tujuan peneltian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung 

dalam memasarkan Product/Produk. 

1.3.2 Untuk mengetahui Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung 

dalam menentukan Price/Harga. 

1.3.3 Untuk mengetahui Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung 

dalam merencanakan Place/ Distribusi. 

1.3.4 Untuk mengetahui Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour Cipadung 

dalam membuat Promotion/Promosi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih 

informasi yang faktual bagi perkembangan Ilmu Komunikasi yang didasarkan pada 

studi kasus serta dapat menggambarkan tentang Penerapan Pemasaran pada 

Transmart Carrefour dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan. Penelitian ini diharapkan 
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dapat memperkaya studi-studi tentang Manajemen Public Relation yang berbasis 

pada pendekatan studi kasus dengan pendekatan kualititif. 

1.4.2  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangsih pemikiran pada pihak-

pihak terkait sepeti media promosi, perusahaan jasa yang akan mengembangkan 

produk barunya di tengah-tengah masyarakat (Produsen) sekaligus dapat digunakan 

sebagai data pembanding mengenai pemasaran melalui media elektronik, maupun 

penelitian seputar pemasaran dan perilaku peningkatan pelanggan. 

1.4.3 Kegunaan Akademik 

Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam hal 

pengembangan penelitian yang akan datang, serta diharapkan sebagai penambah 

pengetahuan baik bagi jurusan dan konsentrasi pemasaran. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan menjelaskan teori yang relevan dengan masalah 

yang diteliti, tinjauan pustaka berisikan tentang data-data sekunder yang peneliti 

peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan 

asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk menjawab masalah 

yang akan diajukan peneliti. 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan sehingga peneliti 

mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai 
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sehingga penelitian ini lebih kaya dan dapat memperkuat kajian pustaka berupa 

penelitian yang ada.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghargai berbagai 

perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek tertentu, sehingga 

meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah suatu hal yang wajar dan 

dapat disinergikan untuk saling melengkapi. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Sutrisma mahasiswa 

Universitas Padjajaran yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Harian Umum 

Pikiran Rakyat, skripsi 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran harian umum pikiran rakyat dalam melengkapi persaingan 

bisnis di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Pikiran Rakyat 

mengukuhkan image sebagai koran kebanggan masyarakat Jawa Barat. Untuk dapat 

mempertahankan image tersebut, PT. Pikiran Rakyat Bandung mengembangkan 

konsep strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk dapat bertahan 

dalam persaingan di dunia bisnis surat kabar di Jawa Barat.  

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

terletak pada judul, jika penelitian terdahulu membahas Strategi Komunikasi 

Pemasaran sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas Penerapan 

Komunikasi Pemasaran. Penelitian terdahulu ini dan penelitian yang akan 

dilaksanakan sama-sama mebahas Komunikasi Pemasaran. 
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Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Daniel Orlando Tambun mahasiswa 

Universitas Padjajaran yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Program-

Program Siaran Oleh Televisi Republik Indonesia, skripsi 2016. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana TVRI melakukan analisis kebutuhan pasar 

dalam memasarkan program-program siaran TVRI, bagaimana TVRI menerapkan 

strategi komunikasi pemasaran program-program siaran TVRI dari aspek segmentasi, 

target, posisi, dan diferensiasi, dan bagaimana TVRI mengelola alat promosi dalam 

memasarkan program-program siaran TVRI. Metode penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa TVRI 

melakukan analisis kebutuhan pasar melalui konsilidasi dan marketing gathering. 

Hasil analisis menunjukan bahwa masyarakat membutuhkan informasi pemberdayaan 

publik dan akses publik terhadap penyiaran telivisi. TVRI memfasilitasinya melalui 

program PSA, informasi publik, hiburan, dan program yang menyangkut kepentingan 

masyarakat. Segmentasi program TVRI antara lain untuk seluruh kelompok 

masyarakat dan seluruh kebudayaan di Indonesia. Target program TVRI antara lain 

Program Pemerintah/Lembaga Negara (80%) dan Program Swasta (20%). Posisi 

program TVRI adalah “Menjali   n Persatuan dan Kesatuan”. Diferensiasi program 

TVRI antara lain program TVRI yang berperan dalam membangun kehidupan lebih 

baik dan memberikan manfaat sosial. TVRI mengelola alat promosi antara lain: 

Media Sendiri, Hubungan Masyarkat, Interaktif Web, dan Penjualan Personal. 

Penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, 

perbedaan nya penelitian terdahulu berkaitan dengan bagaimana TVRI mengelola alat 
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promosi dalam memasarkan program-program siaran TVRI sedangkan penelitian 

yang akan dilaksanakan berkaitan dengan Penerapan Komunikasi Pemasaran 

Transmart Carrefour dalam menjalin loyalitas pelanggan. 

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ristalia mahasiswi Universitas Islam 

Negri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Pengaruh Komunikasi Pemasaran 

Terpadu dengan Konsep Below The Line (BLT) Terhadap Branding Restoran Bebek 

Van Java, skripsi 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah komunikasi 

pemasaran terpadu dengan konsep Below The Line (BLT) dapat mempengaruhi 

branding restoran bebek van java dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. 

Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Adapun populasinya adalah semua pengunjung restoran bebek van java 

yang berjumlah 1860 pengunjung. Dengan menggunakan teknik slovin, maka jumlah 

sampel diperoleh sebesar 95 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

penyebaran kuesioner dan wawancara. Untuk melakukan analisa data mengenai 

pengaruh antar variabel pada penelitian, digunakan analisis data statistic dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana, kemudian untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tersebut dengan mengolah data menggunakan SPSS 18.00. Hasil penelitian 

ini menunjukan, berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana secara simultan, 

keseluruhan komunikasi pemasaran terpadu dengan konsep Below The Line memiliki 

pengaruh positif dalam meningkatkan branding restoran bebek van java. Adapun 

besarnya pengaruh kegiatan komunikasi pemasaran terpadu dengan konsep Below 
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The Line (Variabel X) adalah sebesar 0.505 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Perbedaan nya penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

terdahulu ini dan penelitian yang akan dilaksanakan sama-sama mebahas Komunikasi 

Pemasaran. 

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Wandha Ranika Maya Putri mahasiswi 

Universitas Padjajaran yang berjudul Komunikasi Pemasaran Online produk Molay 

Military Division, skripsi 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi marketing online produk “Molay Military Unifrom Division” melalui 

facebook yang dilakukan oleh PT. Molay Taktika Indonesia. Metode penelitian ini 

menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini 

adalah Strategi Komunikasi Marketing Online yang dilakukan oleh PT. Molay 

Taktika Indonesia dalam menetapkan segmentasi, target market, posisoning produk, 

dan menetapkan harga yang telah sesuai dengan brand produk “Molay Military 

Unifrom Division” yang dipromosikan melalui media sosial facebook.  

Penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, 

perbedaan nya penelitian terdahulu untuk mengetahui strategi komunikasi marketing 

online produk “Molay Military Unifrom Division” melalui facebook yang dilakukan 

oleh PT. Molay Taktika Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 

berkaitan dengan Penerapan Komunikasi Pemasaran Transmart Carrefour dalam 

menjalin loyalitas pelanggan. 
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Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Rivai mahasiswa 

Universitas Padjajaran yang berjudul Komunikasi Pemasaran Clothing Line, skripsi 

2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemasaran Clothing 

Line dalam mempromosikan produknya serta bagaimana Clothing Line merancang 

mekanisme/sistem komunikasi pemasaran, bagaimana Clothing Line dikota Bandung 

dapat membentuk spesifikasi segmen menurut  mekanisme komunikasi 

pemasarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dalam merencakan mekanisme 

komunikasi pemasaran, Clothing Line memberikan informasi kegiatan promosi 

tersebut melalui media sosial sperti Twitter dan Facebook, serta apabila akan 

mengadakan promosi besar-besaran mereka akan menggunakan media radio dan 

majalah.  

Penelitian terdahulu ini sama-sama menggunakan metode kualitatif, 

perbedaan nya peneliti terdahulu untuk mengetahui komunikasi pemasaran Clothing 

Line dalam mempromosikan produknya serta bagaimana Clothing Line merancang 

mekanisme/sistem komunikasi pemasaran sedangkan penelitian yang akan 

dilaksanakan berkaitan dengan Penerapan Komunikasi Pemasaran Transmart 

Carrefour dalam menjalin loyalitas pelanggan. 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

Judul penelitian 

 

 

 

 

Nama 

Peneliti 

 

 

 

Metode 

penelitian  

 

 

Hasil penelitian  

Relevansi 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Perbedaan 

dengan penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Strategi Komunikasi 

Pemasaran Harian 

Umum Pikiran 

Rakyat 

Hendra 

Sutrisma 

(skripsi 2015) 

Kualitatif Hasil dari penelitian 

ini bahwa PT. 

Pikiran Rakyat 

mengukuhkan image 

sebagai koran 

kebanggan 

masyarakat Jawa 

Barat. Untuk dapat 

mempertahankan 

image tersebut, PT. 

Pikiran Rakyat 

Bandung 

mengembangkan 

konsep strategi 

komunikasi 

pemasaran yang 

efektif dan efisien 

untuk dapat 

bertahan dalam 

persaingan di dunia 

bisnis surat kabar di 

Jawa Barat. 
 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbangsi 

pemikiran 

yang positif 

untuk peneliti 

yang akan 

dilaksanakan, 

dalam hal 

Komunikasi 

Pemasaran 

 

Perbedaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

terletak pada judul, 

jika penelitian 

terdahulu 

membahas Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

membahas 

Penerapan 

Komunikasi 

Pemasaran. 

Penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

sama-sama 

mebahas 

Komunikasi 

Pemasaran. 

 

Strategi Komunikasi 

Pemasaran Program-

Program Siaran Oleh 

Televisi Republik 

Indonesia 

Daniel 

Orlando 

Tambun 

(skripsi 

2016) 

Kualitatif Hasil dari penelitian  

menunjukan bahwa 

masyarakat 

membutuhkan 

informasi 

pemberdayaan 

publik dan akses 

publik terhadap 

penyiaran telivisi. 

TVRI 

memfasilitasinya 

melalui program 

PSA, informasi 

publik, hiburan, dan 

program yang 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbangsi 

pemikiran 

yang positif 

untuk peneliti 

yang akan 

dilaksanakan, 

dalam hal 

Komunikasi 

Pemasaran 

 

Penelitian 

terdahulu ini 

sama-sama 

menggunakan 

metode kualitatif, 

perbedaan nya 

penelitian 

terdahulu 

berkaitan dengan 

bagaimana TVRI 

mengelola alat 

promosi dalam 

memasarkan 

program-program 

siaran TVRI 
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menyangkut 

kepentingan 

masyarakat.  

 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

berkaitan dengan 

Penerapan 

Komunikasi 

Pemasaran 

Transmart 

Carrefour dalam 

menjalin loyalitas 

pelanggan. 

 

Pengaruh 

Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

dengan Konsep 

Below The Line 

(BLT) Terhadap 

Branding Restoran 

Bebek Van Java 

Ristalia 

skripsi (2012) 

Kuantitatif Hasil penelitian ini 

menunjukan, 

berdasarkan 

perhitungan analisis 

regresi sederhana 

secara simultan, 

keseluruhan 

komunikasi 

pemasaran terpadu 

dengan konsep 

Below The Line 

memiliki pengaruh 

positif dalam 

meningkatkan 

branding restoran 

bebek van java. 

Adapun besarnya 

pengaruh kegiatan 

komunikasi 

pemasaran terpadu 

dengan konsep 

Below The Line 

(Variabel X) adalah 

sebesar 0.505 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbangsi 

pemikiran 

yang positif 

untuk peneliti 

yang akan 

dilaksanakan, 

dalam hal 

Komunikasi 

Pemasaran 

 

Perbedaan nya 

penelitian 

terdahulu ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif, 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian 

terdahulu ini dan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

sama-sama 

mebahas 

Komunikasi 

Pemasaran 

Komunikasi 

Pemasaran Online 

produk Molay 

Military Division, 

skripsi 2013 

Wandha 

Ranika Maya 

Putri (skripsi 

2013) 

Kualitatif Hasil dari penelitian 

ini adalah Strategi 

Komunikasi 

Marketing Online 

yang dilakukan oleh 

PT. Molay Taktika 

Indonesia dalam 

menetapkan 

segmentasi, target 

market, posisoning 

produk, dan 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbangsi 

pemikiran 

yang positif 

untuk peneliti 

yang akan 

dilaksanakan, 

dalam hal 

Komunikasi 

Penelitian 

terdahulu ini sama-

sama menggunakan 

metode kualitatif, 

perbedaan nya 

penelitian 

terdahulu untuk 

mengetahui strategi 

komunikasi 

marketing online 

produk “Molay 
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menetapkan harga 

yang telah sesuai 

dengan brand 

produk “Molay 

Military Unifrom 

Division” yang 

dipromosikan 

melalui media sosial 

facebook. 
 

 

Pemasaran 

 

Military Unifrom 

Division” melalui 

facebook yang 

dilakukan oleh PT. 

Molay Taktika 

Indonesia 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

berkaitan dengan 

Penerapan 

Komunikasi 

Pemasaran 

Transmart 

Carrefour dalam 

menjalin loyalitas 

pelanggan. 

Komunikasi 

Pemasaran Clothing 

Line, skripsi 2013. 

Muhammad 

rivai (skripsi 

2013) 

Kualitatif Hasil dari 

penelitian ini dalam 

merencakan 

mekanisme 

komunikasi 

pemasaran, 

Clothing Line 

memberikan 

informasi kegiatan 

promosi tersebut 

melalui media 

sosial sperti Twitter 

dan Facebook, serta 

apabila akan 

mengadakan 

promosi besar-

besaran mereka 

akan menggunakan 

media radio dan 

majalah.  

 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbangsi 

pemikiran 

yang positif 

untuk peneliti 

yang akan 

dilaksanakan, 

dalam hal 

Komunikasi 

Pemasaran 

 

Penelitian 

terdahulu ini sama-

sama menggunakan 

metode kualitatif, 

perbedaan nya 

peneliti terdahulu 

untuk mengetahui 

komunikasi 

pemasaran 

Clothing Line 

dalam 

mempromosikan 

produknya serta 

bagaimana 

Clothing Line 

merancang 

mekanisme/sistem 

komunikasi 

pemasaran 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilaksanakan 

berkaitan dengan 

Penerapan 

Komunikasi 

Pemasaran 

Transmart 

Carrefour dalam 

menjalin loyalitas  

 

 



 
18 

 

 

1.5.2 Landasan Pemikiran 

Penelitian membutuhkan sebuah landasan untuk mendasari berjalannya suatu 

penelitian, termasuk penelitian kualitatif. Penelitian dimulai dengan memetakan 

bahan-bahan pendukung penelitian melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran 

merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian agar peneliti 

dapat fokus dan tidak melenceng pada permasalahan pokok. 

Membicarakan komunikasi dalam pemasaran berarti membicarakan bagaimana 

pengaruh komunikasi dalam pemasaran dan relevansi keduanya, dengan komunikasi 

yang baik maka mempermudah pelaksanaan pemasaran. Penerapan komunikasi 

dengan pemasaran dapat menarik minat konsumen yang berdampak positif pada 

perusahaan seperti peningkatan penjualan dan menciptakan citra yang baik bagi 

perusahaan, jika dibandingkan, komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan 

semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada pelanggan 

atau konsumennya.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan konsep 

manajemen 4P. Studi kasus digunakan sebagai penompang permasalahan yang 

diangkat mengenai Manajemen Pemasaran pada Transmart Carrefour dalam Menjalin 

Loyalitas Pelanggan.  

1.5.2.1 Konsep 4P (Product, Price, Place, Promotion) 

Ada 4 komponen yang tercakup dalam kegiatan marketing ini yang terkenal 

sebagai 4 P, yang akan dianalisa satu persatu: 
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1) Product (produk) 

Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing, produk ini 

dapat berupa barang dan dapat pula berupa jasa. Jika tidak ada produk, tidak ada 

pemindahan hak milik maka tidak ada marketing. Semua kegiatan marketing lainnya, 

dipakai untuk menunjang gerakan produk. Satu hal perlu diingat ialah, bagaimana 

hebatnya usaha promosi, distribusi, dan price, jika tidak diikuti dengan produk yang 

bermutu, disenangi oleh konsumen, maka usaha marketing mix ini tidak akan 

berhasil. Oleh sebab itu perlu dikaji, produk apa yang akan dipasarkan, bagaimana 

selera konsumen masa kini, apa needs dan wants mereka. Needs berarti kebutuhan 

konsumen. Konsumen membeli suatu barang, karena ia membutuhkannya. Namun 

konsumen tidak membeli barang, hanya memperoeh barang saja, akan tetapi ada 

terkandung unsur lain dibalik barang itu, misalnya keindahan dipakainya, sesuai 

dengan rasa, warna, halus, manis, segar, dan sebagainya. 

2) Price (Harga) 

Masalah kebijaksanaan harga adalah turut menentukan keberhasilan produk. 

Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap tingkatan distribusi, seperti oleh 

produsen, oeh grosir dan retailer (pedagang eceran. 

3) Place 

Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah ada perencanaan 

tentang pola distribusi yang akan dilakukan. Disini penting sekali perantara dan 

pemilihan saluran distribusinya. Perantara ini adalah sangat penting karena dalam 

segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. 
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4) Promotion  

Antara promosi dan produk, tidak dapat dipisahkan, ini dua sejoli yang saling 

berangkulan untuk menuju suksesnya pemasaran. Disini harus ada keseimbangan, 

produk baik, sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang 

tepat akan sangat membantu suksesnya usaha marketing. Termasuk di dalam 

kombinasi promosi ini adalah kegiatan-kegiatan periklanan, personal selling, promosi 

penjualan, publicity, yang kesemuanya oleh perusahaan dipergunakan untuk 

meningkatkan penjualan. 

1.5.2.3 Pengertian Pemasaran 

Dalam bukunya Alma yang berjudul Manajemen Pemasarann dan Pemasaran 

Jasa (2011: 1), istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan  nama 

marketing. Kata marketing ini boleh dikata sudah diserap ke dalam bahasa kita, 

namun juga diterjemahkan dengan istilah pemasaran. Asal kata pemasaran adalah 

pasar = market. Apa yang dipasarkan itu, ialah barang dan jasa. Memasarkan barang 

tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual tetapi lebih luas dari itu. Di 

dalamnya tercakup sebagai kegiatan seperti membeli, menjual, dengan segala macam 

cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, dan sebagainya.  

Philip Kotler, dalam bukunya, Marketing Management Edisi terbaru (The 

Millenium Edition 2000) menyatakan bahwa pengetian marketing, dapat dilihat dari 2 

sudut pandang: Pengetian dari sudut pandang Societal  (Masyarakat) menunjukkan 

peranan marketing dalam masyarakat. Sedangkan menurut pandangan marketer, 
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marketing berperan untuk menyampaikan standar hidup yang lebih tinggi bagi 

masyarakat.  

Marketing is societal process by wich individual and groups obtain what they 

and wont through creating, offering, and freely exchanging products and services of 

value with others. Artinya marketing adalah proses dimana seseorang atau kelompok 

dapat memenuhi need dan want melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran 

barang dan jasa.  

Dari sudut pandang manajerial dikutip pengertian marketing menurut The 

American Marketing Association: Marketing (management) is the process of 

planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, 

goods, services to creat exchanges that satisfy individual and organizational goals. 

Artinya marketing adalah proses merencanakan konsepsi, harga, promosi dan 

distribusi ide, menciptakan peluang yang memuaskan individu dan sesaui dengan 

tujuan organisasi.  

1.6 Langkah Penelitian 

1. 6.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan di Cabang Transmart Carrefour Cipadung yang terletak 

di Jalan A.H Nasution No.73 Ujung Berung, Kota Bandung. Pemilihan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada pertimbangan dimana Cabang Transmart Carrefour 

Cipadung tersedia banyak data-data objektif yang diperlukan selama penelitian.  
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1.6.2. Paradigma Penelitian 

Dalam bukunya Gunawan yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Teori & 

Praktek (2013: 42), paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan 

asumsi ontologi, epistemologi, dan metodelogi. Dengan kata lain, paradigma adalah 

sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa 

itu hakikat realitas? Apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas? Dan 

bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Penelitian ini menggunakan paradigma 

Konstruktivisme. Menurut Guba (1990: 26), ialah: finnaly, it depicts knowledge as the 

outcome or consequence of human activity; knowledge is a humam construction, 

never certifiable as ultimately true but problematic and ever changing. (Pengetahuan 

dapat digambarkan sebagai hasil atau konsekuensi dari aktivitas manusia, 

pengetahuan merupakan konstruksi manusia, tidak pernah dipertanggungjawabkan 

sebagai kebenaran yang tetap tetapi merupakan permasalahan dan selalu berubah). 

Artinya, bahwa aktivitas manusia itu merupakan aktivitas mengkonstruksi realitas, 

dan hasilnya tidak merupakan kebeneran yang tetap, tetapi selalu berkembang terus. 

Berdasarkan beberapa penjelasan Guba yang dikutip di atas, dapat disimpulkan 

bahawa realitas itu merupakan hasil konstruksi manusia. Realitas itu selalu terkait 

dengan nilai jadi tidak mungkin bebas nilai dan pengetahuan hasil konstruksi manusia 

itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus.  
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1.6.3 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan atau pendekatan kualitatif. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan peneliti mendapatkan gambaran 

realitas dari metode Manajemen Pemasaran Transmart Carrefour yang akan lebih 

dalam akan suatu informasi dan perwujudan realitas yang ada.  

Creswell (2009) pada buku Imam Gunawan yang berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif Teori & Praktek mengemukakan:  

“A qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge 

clains based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple 

meanings of individual experiences, meanings socially and historically 

constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/ 

participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or 

change oriented) or both.” 

 

“Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan 

pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna 

yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, 

dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau 

berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, 

kolaborasi, atau perubahan) atau keduanya.  

1.6.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian “Manajemen Pemasaran Transmart 

Carrefour dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan (Pada Kasus Transmart Carrefour 

Cabang Cipadung)” adalah metode studi kasus. Studi kasus digunakan untuk 

penelitian yang objek penelitiannya spesifik, dalam hal ini peneliti akan meneliti 

mengenai penerapan Komunikasi Pemasaran, maka objek peneliti pilih adalah 

Transmart Carrefour Cabang Cipadung. Studi kasus juga dipilih karena peneliti ingin 

mengetahui secara menyeluruh mengenai Komunikasi Pemasaran seperti apa yang di 
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terapkan Transmart Carrefour melalui pertanyaan how (bagaimana) dan why 

(mengapa), hal ini sesuai dengan yang dikemukkan Creswall, bahwa: 

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu 

penelitian berkenaan dengan how and why, bila peristiwa yang akan diselidiki, 

dan bila mana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporee (masa 

kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian studi kasus 

dibagi menjadi tiga tipe yaitu eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. 

(Creswell, 1998: 36-37)  

 

Peneliti mengamati proses Komunikasi Pemasaran yang ada di Transmart 

Carrefour Cabang Cipadung, Bandung. Dimana Transmart Carrefour memiliki 

berbagai cara untuk bisa menarik hati pelanggan dalam menawarkan produk nya. 

1.6.5 Sumber Data 

Data dalam peneltian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber data primer, yang menjadi sumber rujukan pertama dan utama yaitu 

Manager dan Staff dari Marketing di Transmart Carrefour Cabang Cipadung, 

Bandung. 

2) Sumber data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini berupa litelatur dan 

data penunjang dimana satu sama lain saling mendukung, yaitu buku-buku, 

makalah, tesis dan sumber ilmiah lain yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.  

1.6.6 Teknik Pemilihan Informan 

Peneliti menggunakan teknik penentuan dengan menggunakan pertimbangan. 

Pertimbangan ini misalnya orang yang dijadikan narasumber merupakan orang yang 

dianggap paling tahu dan mengerti tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga 

memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang akan diteliti. Narasumber yang 
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dijadikan objek penelitian merupakan orang yang berkaitan langsung dan memiliki 

pengetahuan di bidangnya, yaitu Staff Marketing yang paling mengetahui tentang 

kegiatan Manajemen Pemasaran. 

Subjek penelitian yang dijadikan sebagai informan adalah Staff Marketing 

Transmart Carrefour Cabang Cipadung, Bandung dengan kriteria: 

1) Informan adalah Staf- staf di bidang Marketing di Transmart Carrefour Cabang 

Cipadung, Bandung. Peneliti menentukan kriteria ini dengan alasan bahwa 

informan merupakan individu-individu yang berhubungan langsung dalam 

kegiatan Komunikasi Pemasaran. 

2) Informan adalah Staff pada bidang Marketing di Transmart Carrefour Cabang 

Cipadung, Bandung, yang paham dalam kegiatan Manajemen Pemasaran yang 

sesuai dengan penelitian yang dikaji yaitu mengenai Komunikasi Pemasaran 

dalam Menjalin Loyalitas Pelanggan. 

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1). Wawancara Mendalam  

Pada prinsipnya, teknik wawancara merupakan teknik dimana penelitian dan 

informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Patton (2001) 

menegaskan bahwa tujuan wawancara untuk mendapatkan dan menemukan apa yang 

terdapat di dalam pikiran orang lain. Peneliti melakukannya untuk menemukan 

sesuatu yang tidak mungkin diperoleh melalui pengamatan secara langsung. Peneliti 
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mengharapkan memperoleh informasi dari informan mengenai suatu masalah yang 

ditelitinya, yang tidak dapat terungkap melalui penggunaan teknik kuesioner. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dikemukakan kepada informan tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, 

melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan 

dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan 

sesuai dengan jawaban informan.  

2). Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2007: 82). Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber 

ini terdiri dari dokumen dan rekaman.  

Peneliti mengacu pada buku-buku maupun literature yang berhubungan 

dengan penelitian terutama seperti fungsi, tujuan kegiatan Komunikasi Pemasaran, 

sehingga penelitian ini tidak hanya berdasarkan pandangan peneliti, melainkan 

diperkaya dengan adanya kontrubusi dari buku-buku, laporan literatur dan dokumen-

dokumen lain yang terkait penelitian. 
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1.6.8 Analisis data 

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari 

analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, 

analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses 

secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Analisis data kualitatif 

sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara 

memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting atau 

tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada upaya menjawab focus pada 

penelitian.  

1). Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilapangan rencana nya di  mulai dari bulan Mei sampai 

dengan Juli. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan denga cara 

mengumpulkan data-data mentah yang terdapat di lapangan. Data tersebut berasal 

dari observasi dan wawancara yang merupakan sumber data primer yang dilakukan 

terhadap informan-informan yang dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan, dan  dengan 

kajian dokumen. Pada tahap ini peneliti menganalisa semua data yang terkumpul, dan 

lalu akan dipilah-pilah mana data-data yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, maka dibuatkan deskriptif data, 

maksudnya adalah peneliti mengubah data informasi kedalam bentuk tulisan atau 

narasi. 
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2) Reduksi Data 

Reduksi dapat berarti membuat abstraksi atau rangkuman inti dari jawaban-

jawaban yang diajukan kepada informan. Lalu dibentuk satuan-satuan yang kemudian 

dikelompokan berdasarkan kategori tertentu sehingga dapat diorganisaiskan secara 

lengkap, sistematis dan rinci, sehingga menggambarkan topik yang diteliti. 

3) Penyajian Data 

Setelah data didapat, peneliti melakukan analisis data dengan cara 

menginterpetasikan data pengamatan peneliti di lapangan dan di landasan teori yang 

ada. Interpretasi mengacu pada upaya memahami data secara lebih ekstensif dan 

mendalam. Penelitian perseftif menegnai apa yang sedang diteliti dan 

mneginterpretasikan data melalui perseptif tersebut. Dalam penelitian ini data 

disajikan dalam bentuk nasari deskriptif. 

4) Penarikan kesimpulan  

Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah 

dilakukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan penulis bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan didukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 


