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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Bandung bukan lagi sebagai kota kembang tapi sudah bertambah fungsinya 

menjadi kota wisata, kota dengan segudang kreatifitas. Kewirausahaan dikalangan 

kaum muda jarang dieksplorasi secara khusus. Kemunculan kewirausahaan oleh 

kaum muda ini disebabkan oleh antara lain, tingginya pengangguran diantara anak 

muda dan kesenjangan social diantara mereka. Kewirausahaan lekat dengan UKM 

(Usaha Kecil Menegah), dari beberapa literature yang dirujuk dan penggunaan data 

sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait seperti Kementrian Koperasi dan 

UMKM serta dari wawancara dosen akademik di bidang Administrasi Bisnis, 

UMKM terus berkembang pesat sejak krisis melanda Indonesia, pada tahun 2012 

khususnya wilayah Jawa Barat UMKM mengalami peningkatan, namun masih 

ditemui beberapa kelemahan yang dialami oleh UMKM. 

Wirausaha merupakan bidang yang tidak luput dari perkembangan jaman 

serta teknologi. Wirausaha lekat kaitannya dengan seseorang yang menjalankan 

suatu usaha atau bisnis baik berupa produk atau jasa, biasanya kewirausahaan dapat 

disebut juga sebagai UKM atau usaha kecil menengah. Dengan banyak 

bermuculannya UKM khususnya di Jawa Barat, diharapkan dapat menguntungkan 

dari berbagai sektor ekonomi pembangunan. Mulai dari sektor pariwisata, hingga 

sektor pemberdayaan tenaga kerja masyarakat. 
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Kelemahan yang dihadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kemampuan 

usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain, kurangnya permodalan baik 

jumlah maupun sumbernya dan kurangnya kemampuan manajerial dan 

keterampilan beroperasi dalam mengorganisasi dan terbatasnya pemasaran. Dengan 

pegembangan industry kreatif serta fasilitas pengembangan pemberdayaan UKM 

yang terus dijaga, diharapkan dapat turut meningkatkan pereknomian daerah 

khususnya Kota Bandung. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut tentunya 

dialkukan upaya-upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan megikuti suatu 

komunitas bisnis sebagai tempat menambah jejaring, dan ilmu serta teori bisnis. 

Era kreatif mencerminkan meningkatnya kemakmuran dan memunculkan 

kebutuhan baru untuk mencari kebermaknaan dan pengalaman ketika 

menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa. Ekonomi kreatif hadir ditandai 

dengan berkembangnya kewirausahawan kreatif yang mendukung ekonomi daerah. 

Banyak kita melihat wirausaha sukses yang mulai dari nol, namun tidak banyak 

yang mengetahui bahwa ada beberapa wadah yang menaungi para wirausaha untuk 

berbagi informasi dan pengalaman sehingga mereka dapat bertukar pikiran, ide dan 

gagasan serta ilmu entrepreneur.  

Peran komunitas bagi pelaku usaha atau entrepreneur sangat penting, 

seperti yang dikemukakan oleh Dr. Dindin Abdurrohim BS., S.Sos., M.Si  selaku 

ahli akademisi pengamat usaha kecil menengah bahwa peran komunitas sangat 

penting, yaitu sebagai tempat bergabung dan bersinergi. Dalam komunitas akan 

ditemui berbagai macam jenis UKM, hal tersebut sangat menguntungkan bagi 
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pelaku usaha. Dengan adanya komunitas, pelaku usaha dapat saling mengisi 

berbagai keahlian. Itulah yang menjadikan komunitas berperan sangat penting, dan 

dapat mempercepat perkembangan dan naik levelnya suatu usaha. 

Wadah yang menaungi para entrepreneur di Kota Bandung salah satunya 

yaitu Komunitas Bandung Berdaya yang berfokus untuk mengedukasi secara ilmu 

bisnis, marketing dan lainnya kepada para pelaku usaha utamanya UKM, serta bagi 

yang baru akan memulai atau merintis usahanya. Sehingga dapat menciptakan 

wirausahawan yang mampu bersaing dalam memajukan perekonomian daerah. 

Komunitas Bandung Berdaya merupakan suatu wadah dimana para pelaku usaha 

dapat berkembang, bertumbuh, dan berbagi mengenai ilmu-ilmu kewirausahaan. 

Tidak hanya di Bandung Komunitas serupa juga terbentuk di wilayah Jawa Barat 

seperti, Komunitas Bogor Berdaya, Komunitas, Jakarta Berdaya, Komunitas Depok 

Berdaya, Komunitas Tangerang Berdaya dan lainnya yang tentunya memiliki visi 

misi yang sama yaitu pemberdayaan UKM untuk scale-up atau naik kelas berbasis 

komunitas dalam bentuk forum mentoring rutin yang dilakukan setiap dua pekan. 

 Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Komunitas Bandung Berdaya antara lain 

Mentoring (pendampingan), dimana para pelaku usaha melakukan studi kasus dan 

berdiskusi dengan coach mengenai usaha yang sedang dijalankan. Lebih intensif 

yang dibagi menjadi grup yang berjumlah 10 orang yang didalamnya berdiskusi 

mengenai perkembangan usaha, kemudian mentoring dapat berupa kegiatan 

seminar dimana coach dari Bandung Berdaya mengajarkan atau menjelaskan ilmu-

ilmu seputar bisnis, marketing dan yang berkaitan dengan entrepreneur. 
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Pada kenyatannya bukan hal yang mudah untuk membentuk karakter 

entrepreneur pada tiap-tiap orang. Dibutuhkan strategi agar komunikasi yang 

disampaikan dapat menjadi efektif, strategi komunikasi sangat menentukan adanya 

efetivitas komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan atau 

makna tertentu kepada komunikan. Apabila suatu proses tidak dapat 

menyampaikan pesan atau makna yang diinginkan dengan baik maka proses 

komunikasi dianggap tidak efektif atau bahkan gagal. 

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah 

komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio 

yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Shannon dan Weaver (1949), 

menyatakan bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas pada 

bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan 

teknologi. Yang secara garis besarnya adalah komunikasi merupakan proses 

pertukaran pesan (informasi) atau symbol dari komunikator kepada komunikan 

melalui suatu media dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku. 

Komunikasi bisa dilakukan orang perorang, kelompok, organisasi, dan 

khalayak luas. Setiap komunikator mempunyai strategi cara sendiri untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan. Keberhasilan kegiatan komunikasi 

secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi yang baik, 

efek, dan proses komunikasi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh 

negative. 
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Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan 

(informasi) organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu 

organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks maka akan mengakibatkan 

semakin kompleks pula proses komunikasinya. Komunikasi organisasi dapat 

bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui 

oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya 

berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang 

harus dilakukan dalam organisasi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi 

yang disetujui secara social. Orientasinya bukan kepada organisasi, tetapi lebih 

kepada anggotanya secara individual. Dalam organisasi mengkomunikasikan suatu 

pesan (informasi) kepada anggotanya dibutuhkan adanya cara atau strategi yang 

tepat, agar penyampaian pesan menjadi efektif dan dapat menimbulkan efek bagi 

komunikan. 

Sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional 

tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Merumuskan strategi 

komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang 

dihadapi masa depan untuk mencapai keberhasilan dari suatu strategi tersebut. 

Berbicara strategi komunikasi, berarti berbicara tentang bagaimana sebuah 

perubahan diciptakan pada khalayak. Perubahan merupakan hasil proses 

komunikasi yang tidak mungkin dihindarkan. 

Dalam aplikasinya strategi komunikasi dapat digunakan sebagai 

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, banyaknya pengangguran dan 

sedikitnya lapangan pekerjaan serta kurangnya media bagi masyarakat untuk 
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melakukan kegiatan yang produktif akan menimbulkan masalah kesenjangan-

kesenjangan social di masyarakat. Usaha-usaha peduli masyarakat makin dirasakan 

oleh sekelompok orang yang membentuk komunitas untuk membuka peluang agar 

masyarakat dapat belajar untuk menambah wawasan, dan mengembangkan 

kemampuan atau potensi diri serta menambah jaringan atau relasi. Namun, perlu 

diketahui bahwa banyak komunitas yang tidak efektif, karena tidak disertai dengan 

strategi komunikasi yang baik. 

Strategi komunikasi harus juga meramalkan efek komunikasi yang 

diharapkan, yaitu berupa penyebaran infromasi, melakukan persuasi, dan 

melaksanakan instruksi. Dari efek yang diharapkan tersebut, dapat ditetapkan 

bagaimana cara berkomunikasi dengan tatap muka dipergunakan apabila kita 

mengharapkan efek perubahan tingkah laku dari komunikan karena sifatnya lebih 

persuasive. Dimulainya komunikasi dengan membangkitkan perhatian akan 

menjadikan suksesnya komunikasi, setelah perhatian muncul kemudian diikuti 

dengan upaya menumbuhkan minat yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari 

perhatian. Minat merupakan titik pangkal untuk tumbuhnya hasrat. Seharusnya 

seorang komunikator harus pandai membawa hasrat tersebut untuk menjadi suatu 

keputusan komunikan untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan 

komunikator. 

Strategi komunikasi merupakan panduan kegiatan-kegiatan komunikasi 

yang dijalankan jelas target yang ingin dicapai dan alokasi sumber daya untuk 

mencapainya. Strategi komunikasi menjadi acuan bahan evaluasi kegiatan 

sebelumnya sehingga strategi ke depannya menjadi lebih baik. Strategi komunikasi 
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merupakan dokumen perencanaan. Gagal membuat strategi komunikasi berarti 

merencanakan kegagalan komunikasi. Sedangkan komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dimana 

komunikasi melibatkan sejumlah orang dengan tujuan untuk mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui 

media. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi merupakan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyampaian pernyataan dari 

komunikator kepada komunikan dengan maksud mencapai tujuan. 

Pentingnya strategi komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri begitu 

saja. Dalam prosesnya, komunikasi terkadang tidak selalu berjalan mulus, 

dibutuhkan strategi agar komunikasinya berjalan secara efektif. Dalam proses 

komunikasi pasti terdapat hambatan-hambatan atau gangguan (noice) dalam 

prosesnya, disinilah dibutuhkan strategi untuk meminimalisir hambatan dalam 

proses komunikasi. 

Dimulainya komunikasi dengan membangkitkan perhatian merupakan awal 

suksesnya komunikasi. apabila perhatian komunikan telah terbangkitkan, 

hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat, yang merupakan level lebih 

tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang meruakan titik 

tolak balik timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan 

komunikator. Namun, hasrat tidak akan berarti jika tidak menciptakan sebuah 

keputusan, yakni keputusan untuk melakukan kegiatan sebagaimana diharapkan 

komunikator. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Metode ini sekaligus untuk menganalisis sikap dan pendapat key informan, 

kemudian berusaha mengumpulkan dan menyajikan data, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti terkait kasus yang 

akan dikaji. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang 

menelaah satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komperhensif. Studi 

kasus bisa dilakukan terhadap individu, juga terhadap kelompok, seperti yang 

dilakukan beberapa ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi social. Pada 

penelitian yang menggunakan metode ini, berbagai variabelnya ditelaah dan 

ditelusuri, termasuk kemungkinan hubungan antar variable yang ada. Karenanya, 

penelitian suatu kasus, bisa jadi melahirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi tersebut tidak dapat diangkat sebagai 

suatu generalisasi. 

Suatu lembaga atau sejumlah lembaga dianalisis secara mendalam dengan 

melakukan pengamatan. Setiap kelompok diteliti dan dilaporkan serta adanya 

permainan peran, yang mana para responden diminta memainkan peran yang 

berbeda satu sama lain. Pendekatan studi kasus digunakan secara langsung dalam 

penelitian legal dan banyak dilakukan secara kritis. 

Strategi yang dilakukan komunitas dapat efektif apabila komunikasi yang 

dilakukan oleh Komunitas Bandung Berdaya sebagai komunikator yang 

menggunakan strategi dan melakukan proses dengan benar sehingga bisa 

mendapatkan dampak yang diinginkan yaitu dalam Pengembangan Kewirausahaan. 

Berangkat dari pokok-pokok pikiran diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian Strategi Komunikasi Komunitas Bandung Berdaya dalam 

Pengembangan Kewirausahaan di Kota Bandung. Disini peneliti akan menjelaskan 

strategi komunikasi yang digunakan komunitas Bandung Berdaya dalam 

Pengembangan Kewirausahaan di Bandung. Dengan demikian, peneliti berusaha 

mengangkat permasalahan ini dengan mengambil judul “STRATEGI 

KOMUNIKASI KOMUNITAS BANDUNG BERDAYA DALAM 

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN” (Studi Kasus Mengenai Strategi 

Komunikasi Komunitas Bandung Berdaya Dalam Pengembangan Kewirausahaan 

di Kota Bandung). 

1.2. Fokus dan Pernyataan Penelitian 

1.2.1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti memfokuskan 

penelitian pada “Bagaimana Strategi Komunikasi Komunitas Bandung Berdaya 

Dalam Pengembangan Kewirausahaan” 

1.2.2. Pernyataan Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti mengidentifikasikan 

masalah tersebut sebagai berikut. 

1. Bagaimana strategi komunikasi dalam penyusunan pesan Komunitas Bandung 

Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan 

2. Bagaimana strategi komunikasi dalam menetapkan komunikator Komunitas 

Bandung Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan 

3. Bagaimana strategi komunikasi dalam menentukan Physical context 

Komunitas Bandung Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan 
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4. Bagaimana strategi komunikasi dalam pencapaian efek Komunitas Bandung 

Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menelaah lebih jauh 

mengenai bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Komunitas 

Bandung Berdaya dari mulai strategi menyusun pesan, strategi dalam menentukan 

komunikator dalam menyampaikan pesan, menentukan saluran dan efek atau 

dampak yang dicapai dalam upaya pengembangan kewirausahaan untuk 

memperoleh data serta informasi yang diperlukan dala penyusunan laporan skripsi, 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S1) konsentrasi 

Public Relations, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Bandung. 

Sementara, untuk tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rincian 

identifikasi masalah yang telah dikemukakan, yaitu: 

1. Mengetahui strategi komunikasi dalam penyusunan pesan Komunitas Bandung 

Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan di  Bandung. 

2. Mengetahui strategi komunikasi dalam menetapkan komunikator Komunitas 

Bandung Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan di Bandung. 

3. Mengetahui strategi komunikasi dalam menentukan Psysical Context Komunitas 

Bandung Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan di  Bandung. 

4.Mengetahui strategi komunikasi dalam pencapaian efek Komunitas Bandung 

Berdaya dalam Pengembangan Kewirausahaan di Bandung. 
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1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan teori stimulus-respons dan penguatan, dimana penelitian ini bersifat 

teoritis tetapi tidak menolak manfaat praktis yang didapat dalam penelitian untuk 

memecahkan suatu masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat tidak 

hanya bagi praktikan tetapi bagi pembaca lainnya. Kegunaan penelitian yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah : 

Kegunaan Teoretis 

1. Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi, dan bidang kajian Public 

Relations. 

2. Menjadi bahan pengetahuan khususnya mengenai Strategi Komunikasi 

Komunitas dalam Pengembangan Kewirausahaan di Bandung. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kepustakaan dalam bidang 

Public Relations tentang Strategi Komunikasi. 

4. Menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan, 

khususnya akademisi dan praktisi Public Relations. 

Kegunaan Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang komunikasi dan Public Relations terutama mengenai strategi 

komunikasi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pikiran yang 

bermanfaat dalam bidang Public Relations khususnya tentang Strategi 

Komunikasi. 


