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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena media massa adalah alat atau media 

yang berperan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi dari 

sumber informasi kepada khalayak umum dalam jumlah yang banyak 

bahkan tidak mengenal jarak. Dengan adanya media massa, 

masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi. 

Pada abad ini dapat diketahui ada berbagai macam media massa antara 

lain media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik 

seperti televisi, radio, film, serta ada media baru yang disebut dengan 

internet. 

Media cetak atau surat kabar merupakan media massa paling tua 

sebelum adanya film, radio, televisi, dan internet. Surat kabar pertama 

kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 1615 dengan koran Memories 

des Nouvelles. Surat kabar merupakan media massa yang 

menggunakan media cetak seperti kertas koran yang di dalamnya 

terdapat tulisan yang berupa kata-kata dan kalimat, tetapi tulisan itu 

bukanlah tulisan biasa layaknya surat menyurat melainkan tulisan yang 

disebut dengan news atau berita yang teknis penulisannya mengikuti 

kaidah jurnalistik (Tamburaka, 2013: 42-45) 
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Meskipun kemajuan jaman telah membuat teknologi semakin 

canggih hingga terciptanya radio, televisi, film, dan internet yang bisa 

memberikan informasi serta hiburan yang dikemas dengan sangat 

menarik namun hal tersebut tidak bisa menghilangkan keberadaan 

surat kabar. Media cetak yang biasa terbit harian ini mempunyai 

kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh media lain. Yaitu sebagai 

catatan tertulis yang mampu merekam peristiwa atau kejadian di massa 

lampau meskipun peristiwa tersebut sudah terjadi beberapa puluh 

tahun yang lalu. Maka dari itu surat kabar sangat disukai untuk 

dikliping atau diarsipkan sebagai dokumen peristiwa (Cangara, 2010 

dalam Tamburaka, 2013; 46). Kelebihan lain yang dimiliki surat kabar 

adalah sebagai media iklan dengan harga yang relatif murah namun 

tahan lama dan bisa dibaca berulang-ulang karena tidak dibatasi oleh 

durasi waktu.  

Terdapat beberapa jenis iklan yang bisa ditemui di surat kabar 

antara lain iklan baris, display, dan suplemen. (Moriarty dkk, 2011: 

286-287) iklan baris merupakan iklan yang paling murah jika 

dibandingkan dengan iklan display. Iklan baris umumnya hanya 

berupa tulisan singkat mulai dari dua baris hingga sepuluh baris saja. 

Iklan ini biasanya tentang lowongan pekerjaan, penjualan mobil, 

mobil, tanah, rumah, dan penjualan lainnya termasuk penjualan jasa. 

Sedangkan iklan display ukurannya lebih besar minimal dua kolom 
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dan maksimal satu halaman penuh. Iklan display merupakan iklan 

yang paling dominan di surat kabar. Iklan display dapat diletakkan di 

mana saja di halaman koran, kecuali halaman editorial. Yang terakhir 

adalah iklan suplemen yaitu publikasi bergaya majalah yang disisipkan 

ke dalam surat kabar, khususnya edisi Minggu, dan ini bukan sindikasi 

nasional atau lokal. 

(Noor, 2010: 173) dalam bukunya Ekonomi Media menyebutkan 

bahwa iklan memang merupakan sumber pendapatan utama hampir 

seluruh media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Hampir 

seluruh sisi kehidupan manusisa saat ini tidak lepas dari pengaruh 

berbagai iklan yang ditampilkan oleh berbagai media.  

Melihat peluang tersebut, membuat perusahaan surat kabar 

berlomba untuk mendapatkan pemasang iklan sebanyak mungkin. 

Namun pada saat ini jumlah perusahaan surat kabar bukan hanya satu 

ada dua saja melainkan banyak sekali sehingga persaingan bisnis pun 

terjadi. Begitu juga dengan Harian Joglosemar. Sebuah perusahaan 

surat kabar yang berkantor di Jl. Setia Budi No. 89 Solo turut bersaing 

dalam menarik minat pemasang iklan. 

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di sana karena mengingat Harian Joglosemar merupakan perusahaan 

baru yang pada tahun 2013 kemarin usianya memasuki enam tahun 

sejak berdiri pada tanggal 29 Oktober 2007. Harian Joglosemar harus 

bersaing dengan kompetitornya yang sudah lama berdiri dan tentunya 
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memiliki pengalaman yang lebih banyak. Selaras dengan namanya, 

Harian Joglosemar terbit di tiga titik yaitu Jogja, Solo, dan Semarang.  

Meskipun terbit di tiga titik tersebut namun penjualan korannya 

lebih banyak di Kota Solo, maka dari itu kompetitor terdekatnya 

adalah Solopos, Radar Solo, menyusul Suara Merdeka, Kedaulatan 

Rakyat, dan Harian Jogja. Pendatang baru yang bernaung dibawah PT. 

Joglosemar Prima Media tersebut memang mematok harga rendah 

untuk tarif iklan sejak pertama kemunculannya. Namun hal tersebut 

belum dapat menarik minat pemasang iklan dengan jumlah yang 

banyak. Sehingga merekapun membuat strategi komunikasi pemasaran 

untuk menarik minat pemasang iklan. 

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti strategi komunikasi 

pemasaran tersebut pada periode Februari-April 2013. Harian 

Joglosemar memang mempunyai periode-periode tertentu untuk 

menyusun strategi. Periode tersebut yaitu setiap tiga bulan sekali 

dalam satu tahun. Peneliti memilih periode Februari-April 2013 karena 

pada periode tersebut terdapat strategi yang menarik.  

Penelitian ini mengkaji bidang komunikasi pemasaran yang 

diterapkan oleh Harian Joglosemar dalam upaya menarik minat 

pemasang iklan. Hal tersebut dilakukan karena melihat banyaknya 

persaingan media khususnya di kota tempat koran Harian Joglosemar 

berdiri. Kegiatan pemasaran meliputi kegiatan penjualan, pembujukan, 

promosi, periklanan, dan publikasi. Namun begitu, pemasaran 
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bukanlah semata-mata kegiatan seperti menjual dan mempromosikan 

sesuatu. Pemasaran adalah konsep yang menyangkut suatu sikap 

mental. Suatu cara berfikir yang membimbing seseorang untuk 

melakukan sesuatu. American Marketing Association dalam (Kasali, 

1998) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses perencanaan 

dan eksekusi, mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi, 

hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan jasa-jasa untuk 

melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-

lembaganya.  

Demi tujuan menarik minat pemasang iklan, Harian Joglosemar 

tidak  setengah-setengah dalam melayani pelanggan. Berbagai promo 

pun ditawarkan, tak hanya itu pemberian hadiah yang besar pun tidak 

menjadi masalah. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

Harian Joglosemar sehingga membuat semua uraian di atas  tentang 

strategi  komunikasi pemasaran, persaingan, dan menarik minat 

pemasang iklan dapat diketahui dan dapat bermanfaat menambah 

wawasan penulis dan pembaca.  

Karena padatnya persaingan antara perusahaan surat kabar untuk 

menarik minat pemasang iklan yang akan menjadi faktor kelangsungan 

hidup suatu perusahaan surat kabar, maka penulis ingin mengetahui 

strategi apakah yang diterapkan agar para calon pemasang iklan 

tertarik dan kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. 
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Karena itu lah penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul 

“Strategi Komunikasi Pemasaran Harian Joglosemar Dalam Upaya 

Menarik Minat Pemasang Iklan”. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti hanya mendiskripsikan objek 

berdasarkan fakta. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Pertama 

Strategi Komunikasi Pemasaran Band Indie Fast Rock. Oleh Ari 

Prasetyo Utomo, NIM L100090104, Progam Studi Ilmu Komunikasi 

dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

Rumusan Masalah: Bagaimanakah strategi yang dilakukan Fast 

Rock dalam menghadapi persaingan music major label terhadap indie 

label? 

Penggunaan Metode: Pada penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif, dimana peneliti hanya mendiskripsikan objek berdasarkan 

fakta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas penelitian ini 

menggunakan trianggulasi data dan teknis analisis data menggunakan 

model Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Fast Rock menggunakan 

analisis SWOT  sebagai analisis dengan memfaktor-faktorkan, yakni 

adanya faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal 
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(peluang dan ancaman) hal tersebut digunakan untuk menegetahui Fast 

Rock akan tetap selalu mempertahankan statusnya sebagai band indie 

label. Selanjutnya strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Fast 

Rock lebih ke bauran promosi yakni pertama adanya media iklanyang 

berperan seperti stiker, brosur, plamflet, dan sutar kabar “Suara 

Merdeka”. Kedua, publikasi melalui media sosial seperti facebook, dan 

youtube yang saat ini memiliki segmentasi dalam media promosi on-

line sangat luas untuk merambah konsumen dan calon konsumen atau 

penggemarnya. Ketiga, pemasaran sponsorship yang terdapat di Fast 

Rock adalah SOP Production, Defenders of Surokarto, dan RRI 

Surakarta. Ke-empat, pemasaran secara langsung yang telah dijalani 

oleh Fast Rock yakni mereka menganut sistem konsep yang berbeda-

beda setiap event berlangsung disuatu tempat, seperti di THR 

Sriwedari Surakarta yang dikenal dengan Classic Rock-nya, di Jogja 

Squar yang bertajuk Jogja Rock X-Tended, dan RRI Surakarta bertajuk 

Rock Progesif.  

2. Kedua 

Strategi Komunikasi Pemasaran Divisi Flexi Telkom Surakarta 

Dalam Menghadapi Persaingan Operator Lain, oleh Fanny Amalia 

Rahman, NIM L100060040. Progam Studi Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Konsentrasi Public Relations, Fakultas Komunikasi dan Informatika, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
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Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran Divisi Fleksi Telkom Surakarta untuk 

menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang ada di 

tengah persaingan operator lain. Serta bagaimana langkah-langkah 

yang digunakannya? 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan 

deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yaitu observasi, 

wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut bahwa 

Telkom Flexi Surakarta menggunakan analis SWOT sebelum 

melakukan strategi IMC. Komunikasi pemasaran terpadu yang 

dilakukan oleh Telkom Flexi antara lain iklan, publisitas, personal 

selling, direct marketing, dan ditambah dengan penggunaan 

internetdalam promosi online melalui jejaring sosial dan website.  

3. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang 

akan diteliti 

 
Dalam penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Ari Prasetyo 

Utomo, pada bauran promosi pada startegi komunikasi pemasaran dia 

cenderung ke iklan, publisitas, sponsorship, dan pemasaran langsung. 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis bauran komunikasi 

pemasarannya menggunakan iklan, promosi penjualan, humas, dan 

pemasaran langsung. Sedangkam perbedaan dengan penelitian 
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terdahulu yang kedua yang dilakukan oleh Fanny Amalia Rahman 

terletak pada teknik pengumpulan data, pada penelitian tersebut 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan teknik 

wawancara dan studi dokumentasi saja karena peristiwa yang diteliti 

terjadi satu tahun yang lalu. 

  

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis akan merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

harian Joglosemar dalam upaya menarik minat pemasang iklan pada 

periode bulan Februari-April 2013? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Harian Joglosemar dalam 

upaya menarik minat pemasang iklan pada periode  bulan Februari-

April 2013. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya terdapat 2 manfaat 

penelitian penelitian yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

      Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan 

kajian Ilmu Komunikasi pada umumnya dan strategi komunikasi 

pemasaran  pada khususnya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang sebuah perusahaan surat kabar 

yakni Harian Joglosemar yang menerapkan strategi komunikasi 

pemasaran dalam upaya menarik minat pemasang iklan dan sebagai 

pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu dalam bentuk penelitian. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

mengenai pentingnya strategi komunikasi pemasaran dalam 

mempromosikan sebuah produk. Selain itu juga dapat menjadikan 

strategi tersebut sebagai sumber referensi masyarakat yang 

mempunyai sebuah produk dan ingin memasarkan produknya. 
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi  

Dalam sejarahnya, komunikasi (communication) berasal dari bahasa 

Latin communis yang berarti sama. Communico, communication, atau 

communicare yang berarti membuat sama (make to common). Komunikasi 

adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak 

lainnya yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana, dimulai dengan 

sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk 

mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas 

menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung 

maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode 

suara, atau kode tulisan (Herdiansyah, 2012 : 4). 

Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok 

orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan 

efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh 

penerima pesan tersebut. Secara ringkas, komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu 

pihak kepada pihak lain agar terjadi hal saling mempengaruhi diantara 

keduanya. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, 

bicara, tulisan gerakan, dan penyiaran. Proses komunikasi mengandung 

unsur komunikator, komunikan, sebagai penyampai dan penerima pesan, 

pesan, encoding, decoding, serta adanya umpan balik atau feedback atas 
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respon pesan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan dan gangguan 

ketika pesan disalurkan melalui berbagai media (Hermawan, 2012 : 23). 

          Tabel 1. Model Universal Komunikasi 

Lingkungan 

 

                                           Sumber : Herdiansyah, 2012 : 5 

Secara singkat, proses berlangsungnya komunikasi dapat 

digambarkan seperti berikut; 

a. Komunikator (sender) yang berarti berkomunikasi dengan 

orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang 

dimaksud. Pesan yang disampaikan dapat berupa informasi 

dalam bentuk bahasa ataupun simbol-simbol yang bisa 

dimengerti oleh kedua pihak. 

b. Pesan (message) tersebut disampaikan melalui suatu media 

atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung.   

Komunikator Penerimaan Komunikan Pengiriman 
 
      
   Media 

Pesan 

Gangguan 

Respons    Umpan 
     Balik 
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c. Fungsi pengiriman (encoding) adalah proses untuk mengubah 

pesan ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan 

penyampaian 

d. Media/saluran (channel) adalah alat yang menjadi penyampai 

pesan dari komunikator ke komunikan. 

e. Fungsi penerimaan (decoding) adalah proses memahami 

simbol-simbol bahasa yaitu symbol grafis atau huruf-huruf 

dengan cara mengasosiasikannya atau  menghubungkan 

simbol-simbol dengan bunyi-bunyi bahasa beserta variasi-

variasinya yang dilakukan penerima pesan dari penyampai 

pesan. 

f. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan 

menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa 

yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. 

g. Respon (response) merupakan rangsangan atau stimulus yang 

timbul sebagai akibat dari perilaku komunikan setelah 

menerima pesan. 

h. Komunikan memberikan umpan balik (feedback) atas pesan 

yang diterimanya (Herdiansyah, 2012 : 6) . 
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2.  Komunikasi Pemasaran 

Salah satu kegiatan komunikasi adalah komunikasi pemasaran, 

dimana kegiatan komunikasi digunakan oleh suatu perusahaan untuk 

menyampaikan pesan kepada pelanggan dan konsumen, yang bertujuan 

untuk mendapatkan hasil dari pemasaran suatu produk. Dalam kegiatan 

pemasaran, komunikasi merupakan proses dalam pemasaran agar 

strategi berhasil sesuai rencana.  

Hubungan komunikasi dan pemasaran sangatlah erat karena 

komunikasi merupakan proses pemindahan lambang-lambang atau 

simbol-simbol yang akan diartikan sama antara individu kepada 

individu, individu kepada kelompok, kelompok kepada kelompok, dan 

kelompok kepada massa. Komunikasi dalam kegiatan pemasaran 

bersifat kompleks, maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan 

dalam pemasaran  tidak sesederhana seperti kita berbincang kepada 

teman dekat atau keluarga di rumah. Bentuk komunikasi yang 

digunakan jauh lebih rumit dan terstruktur untuk mendorong 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dan dilakukan 

melalui sejumlah strategi komunikasi yang canggih, setelah melewati 

proses perencanaan yang matang. (Soemanggara, 2006 : 3) 

Komunikasi pemasaran merupakan penggabungan dari dua kajian 

yang berbeda yaitu pemasaran dan komunikasi kemudian menghasilkan 

suatu kajian yang baru yang diberi nama  komunikasi pemasaran. 

Komunikasi pemasaran merupakan aplikasi komunikasi yang ditujukan 
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untuk membantu proses kegiatan pemasaran di suatu perusahaan agar 

menuai hasil seperti yang direncanalkan. Aplikasi tersebut sangat 

dipengaruhi oleh tiga hal yaitu berbagai jenis dan bentuk media yang 

digunakan, daya tarik pesan dan frekuensi penyajian.  

Komunikasi pemasaran juga dapat dinyatakan sebagai kegiatan 

komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan dari perusahaan 

kepada konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media 

dan berbagai saluran yang dapat dipergunakan dengan harapan 

terjadinya tiga tahapan perubahan, antara lain perubahan pengetahuan, 

perubahan sikap, dan perubahan tindakan yang dikendaki oleh 

perusahaan. Media umum yang digunakan dalam  kegiatan komunikasi 

pemasaran biasanya televisi, radio, majalah, surat kabar, poster, 

banners, dan media pemasaran lainnya (Soemanggara, 2006 : 3-4).  

Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah untuk mencapai tiga 

tahap perubahan yang ditujukan kepada konsumen. Tahap pertama yang 

ingin dicapai dari sebuah strategi komunikasi pemasaran adalah tahap 

perubahan  knowledge atau pengetahuan. Dalam tahap tersebut 

konsumen mengetahui adanya keberadaan sebuah produk, untuk apa 

produk tersebut, dan ditujukan kepada siapa produk tersebut, dengan 

demikian pesan yang disampaikan tidak lebih menunjukkan informasi 

penting produk. Tahap kedua adalah tahap perubahan sikap dari 

konsumen. Perubahan sikap yang dikehendaki tentunya perubahan yang 

positif yang mengarah kepada keinginan untuk membeli. Perubahan 
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sikap tersebut ditentukan oleh tiga unsur yang disebut oleh Sciffman 

dan Kanuk sebagai tricomponent attitude change yang menunjukkan 

bahwa tahapan perubahan sikap ditentukan oleh tiga komponen yaitu 

pengetahuan (knowledge), perasaan (affection), dan perilaku (conation). 

Tahap terakhir adalah perubahan perilaku yaitu mengubah perilaku 

konsumen agar tidak berpindah ke produk lain dan terbiasa untuk 

menggunakannya. (Seomanggara, 2006 : 63) 

 

3. Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) 

Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC merupakan suatu 

paradigma pemasaran yang menggabungkan kekuatan pendekatan 

iklan, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan 

hubungan masyarakat dengan secara konsisten mengemas citra merek 

dan perusahaan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan 

pemasaran. (Hermawan, 2012 : 68) 

Komunikasi Pemasaran Terpadu sering disebut dengan IMC, 

merupakan sebuah proses strategi bisnis dalam mengelola hubungan 

dengan konsumen yang intinya untuk menggerakkan brand value. 

Komunikasi pemasaran terpadu (IMC) adalah proses pengembangan 

dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif 

kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan.  

Tujuan komunikasi pemasaran terpadu yaitu untuk mempengaruhi 

atau memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang 
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dimilikinya dengan menggunakan semua bentuk komunikasi yang 

relevan yang dapat diterima oleh pelanggan dan calon pelanggan. 

Prosesnya berasal dari pelanggan atau calon pelanggan kemudian 

berbalik kepada perusahaan untuk menentukan dan mendefinisikan 

bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi progam komunikasi 

yang persuatif. (A.Shimp, 2003:24) 

Menurut Shimp (2003 : 24-29) ciri utama dari komunikasi 

pemasaran terpadu antara lain;  

a. Mempengaruhi perilaku 

Komunikasi pemasaran terpadu berkaitan dengan upaya untuk 

memahami konsumen dan apa yang sebenarnya akan menarik 

perhatian konsumen.perubahan perilaku adalah misi utama 

komunikasi pemasaran terpadu. 

b. Berawal dari pelanggan dan calon pelanggan 

Komunikasi pemasaran terpadu dimulai dari perspektif pelanggan. 

Perusahaan menentukan metode yang paling tepat untuk progam 

komunikasi persusif yang membujuk dan mempengaruhi konsumen. 

c. Menggunakan seluruh bentuk “kontak” 

Yang dimaksud dalam menggunakan seluruh bentuk komunikasi 

dan seluruh kontak yaitu menghubungkan merek atau perusahaan 

dengan pelanggan mereka sebagai jalur penyampai pesan yang 

potensial. Istilah “kontak’ dipakai untuk menerangkan segala jenis 

media penyampai pesan yang dapat meraih pelanggan dan 
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menyampaikan merek yang dikomunikasikan melalui cara yang 

mendukung.  

d. Berusaha menciptakan sinergi atau kesinambungan 

Semua elemen komunikasi harus berbicara dengan satu suara yaitu 

koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan 

citra merek yang kuat dan utuh serta dapat membuat konsumen 

melakan aksi. Secara umum, prinsip satu suara atau sinergi tersebut 

melibatkan pemilihan positioning statement yang spesifik bagi merek. 

Positioning statement adalah ide kunci yang mengedepankan suatu 

cirri dari merek yang akan tersimpan di dalam benak target pasarnya. 

e. Menjalin hubungan 

Ciri umum IMC yang terakhir ini adalah kepercayaan bahwa 

komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya 

hubungan anrara merek dengan pelanggannya. Dapat dikatakan bahwa 

pembinaan hubungan adalah kunci dari pemasaran modern dan bahwa 

IMC adalah kunci dari terjalinnya hubungan tersebut. 

4. Strategi Pemasaran 

Pemasaran melibatkan penetapan visi perusahaan serta 

mengimplikasikan kebijakan di mana perusahaan mampu untuk 

menghidupkan dan mengelola visi tersebut. Strategi pemasaran adalah 

proses perencanaan dan implementasi kebijakan perusahaan untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan yang sesui dengan visi 

perusahaan. (Hermawan, 2012 : 40) 
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Strategi pemasaran merupakan logika pemasaran dimana 

perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai 

hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memutuskan pelanggan 

mana yang akan dilayaninya (segmentasi dan penetapan target) dan 

bagaimana cara perusahaan  melayaninya (diferensiasi dan 

positioning). Perusahaan mengenali keseluruhan pasar, lalu 

membaginya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, memilih 

segmen yang paling menjanjikan, dan memusatkan perhatian pada 

pelayanan dan pemuasan pelangagan dalam segmen ini. (Kotler dan 

Armsrong, 2008 : 58).  

Ada beberapa pendekatan tradisional menegai segmentasi antara 

lain pendekatan demografi, pendekatan geografi, dan pendekatan 

psikologi. Jika dideskripsikan, pendekatan demografi yaitu konsumen 

dibeda-bedakan berdasarkan karakteristik demografi, seperti usia, 

gender, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pendekatan demografis 

yaitu konsumen dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat 

tinggalnya, misalnya wilayah dalam suatu negara (Indonesia-Indonesia 

Timur), pulau, propinsi, kota, desa. Sedangkan pendekatan psikografis 

adalah konsumen dibeda-bedakan berdasarkan sifat-sifat kepribadian, 

tingkat sosial-ekonomi, sikap dan motivasi (Kasali, 1998: 78) 
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5.  Analisis SWOT 

Mengelola fungsi pemasaran diawali dengan analisis menyeluruh 

dari perusahaan. Pemasar harus melakukan analisis SWOT, di mana ia 

menilai kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang 

(Opportunities), dan ancaman (Threats) secara keseluruhan.  

Kekuatan meliputi internal, sumber daya, dan factor situasional 

positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan 

mencapai tujuannya. Kelemahan meliputi keterbatasan internaldan 

factor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. 

Peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan 

eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Sedangkan ancaman adalah faktor pada lingkungan 

eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan 

bagi performa perusahaan. 

Perusahaan harus menganalisa pasar dan lingkungan pemasarannya 

agar menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasi ancaman 

dari lingkungannya. Perusahaan harus menganalis kekuatan dan 

kelemahan perusahaan serta tindakan pemasaraan saat ini dan yang 

mungkin dilakukan menentukan peluang mana yang baik untuk dikejar. 

Tujuannya adalah untuk mencocokkan kekuatan perusahaan dengan 

peluang menarik yang ada pada lingkungaan, sekaligus menghilangkan 

atau mengatasi kelemahan dan meminimalisasi ancaman (Kotler dan 

Amrstrong, 2008: 64) 
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                                               Tabel 2. Teori Analisis SWOT 

                                        Positif                                                     Negatif 

Sumber : (Kotler dan Amrstrong, 2008: 64) 

 

6. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Bauran komunikasi pemasaran perusahaan merupakan panduan 

spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan 

personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasive dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. Lima sarana promosi utama dari 

bauran komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai berikut antara 

lain: 

a. Periklanan. Semua bentuk terbayar presentasi nonpribadi dan promosi 

ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu. 

 

         

Internal 

 

         

Eksternal 

Kekuatan  

Kemampuan internal yang dapat 

membantu perusahaan mencapai 

tujuannya 

Kelemahan 

Batasan internal yang 

mempengaruhi kemampuan 

perusahaan mencapai tujuannya 

Peluang 

Faktor eksternal yang mungkin dapat 

dieksploitasi perusahaan untuk 

kepentingannya 

Ancaman 

Faktor eksternal terbaru yang 

mungkin bertentangan denagn 

kinerja perusahaan 
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b. Promosi penjualan. Intensif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk atau jasa. 

c. Hubungan masyarakat. Membangun baik dengan berbagai kalangan 

untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra 

perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, berita, 

dan kejadian tidak menyenangkan. 

d. Penjualan personal. Presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan 

untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan 

pelanggan. 

e. Pemasaran langsung. Hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons 

segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Bisa 

menggunakan surat langsung, telepon, televisi respon langsung, e-

mail, internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan konsumen tertentu. 

Masing-masing kategori melibatkan sarana promosi tertentu yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen. Pada saat yang sama, 

komunikasi pemasaran melampaui sarana promosi spesifik tersebut. Oleh 

karena itu, meskipun bauran promosi adalah kegiatan komunikasi utama 

perusahaan, seluruh bauran pemasaran harus dikoordinasikan untuk 

mendapatkan dampak komunikasi terbesar. (Kotler dan Amrstrong, 2008 : 

116-117) 
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Bauran pemasaran juga disebut dengan marketing mix yaitu 

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. 

Marketing mix terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produknya. Berbagai kemungkinan ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variable yang disebut 4P; 

Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat), Promotion (Promosi). 

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran. Harga adalah jumlah uang yang harus 

dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. Tempat meliputi 

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan 

sasaran. Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan membelinya (Kotler, dan Amrstrong, 2008 : 62-63) 

G.  Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran Harian Joglosemar dalam upaya menarik minat pemasang iklan 

pada periode Februari-April 2013. Dengan ini penulis mengganalisis 

perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui 

kelebihan, kelemahan perusahaan serta melihat peluang dan ancaman bagi 

perusahaan kemudian menjabarkannya dalam komunikasi pemasaran.  
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             Tabel 3. Kerangka Berfikir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi Komunikasi Pemasaran Harian Joglosemar 

Harian Joglosemar 

   Analisis SWOT 
• Strenght            Menganalisis Kekuatan  
• Weakness         dan Kelemahan Internal 
• Opportnity        Menganalisis Peluang 
• Theat                 dan Ancaman Eksternal  

   Iklan    Promosi 
Penjualan 

Hubungan 
Masyarakat 

Pemasaran 
Langsung 

         Pembentukan Misi, Visi, dan Sasaran 
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H.   Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yakni secara definisi, penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 

Moleong (dalam Herdiansyah, 2012 : 9) 

Dari definisi yang dikemukakan tersebut, terdapat beberapa poin 

penting yang mendasari definisi tersebut. Poin pertama adalah ilmiah yang 

berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan 

keabsahannya dan dapat dipercaya validitas dan relibilitasnya, dapat bersifat 

objektif sekaligus subjektif. Poin kedua adalah konteks sosial yang berarti 

bahwa dalam penelitian kualitatif, fenomena yang diteliti merupakan satu 

kesatuan antara subjek dengan lingkungan sosialnya. Poin ketiga adalah 

alamiah yang berarti bahwa dalam melakukan penelitian kualitatif sangat 

tidak dibenarkan untuk mengubah atau memanipulasi latar maupun 

kontruksi latar penelitian. Poin yang keempat adalah proses interaksi 

komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Hal tersebut 

berarti bahwa antara peneliti dan subjek yang diteliti harus mempunyai 

hubungan baik dan kondusif, (Herdiansyah, 2012 : 9) 

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat 
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faktual secara sistematis dan akurat. Esensi dari penelitian kualitatif adalah 

memahami yang diartikan sebagai memahami apa yang dirasakan orang 

lain, memahami pola pikir dan sudut pandang orang lain, memahami sebuah 

fenomena berdasarkan sudut pandang sekelompok orang atau komunitas 

tertentu dalam latar alamiah. Fungsi peneliti dalam penelitian kualitatif 

hanya sebagai  orang yang mengemas apa yang dilihat oleh subjek alamat 

sekelompok subjek. (Herdiansyah, 2012 : 17-18) 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Harian Joglosemar dalam upaya menarik minat pemasang 

iklan pada periode Februari-April 2013. 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah karyawan Harian Joglosemar khususnya 

pada bagian iklan (Public Relation, Account Executive, dan Costumer 

Servis) serta bagian sirkulasi. Alasan peneliti memilih subjek penelitian di 

atas karena subjek berhubungan dengan objek penelitian dan diharapkan 

subjek mampu memberikan data atau informasi yang sesuai dengan 

permasalahan di penelitian. 

4. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di lokasi kantor Harian Joglosemar di Jl. 

Setia Budi No. 89 Surakarta. 
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5.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam melalukan penelitian ini 

menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Data primer 

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan yang memiliki 

hubungan terkait dengan pemasaran bagian iklan dari Joglosemar. Data 

primer diperoleh langsung dari responden dengan cara wawancara. Data 

primer meliputi karyawan Harian Joglosemar khususnya pada bagian iklan 

dan bagian sirkulasi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, 

jurnal ilmiah, buku, literature serta dokumentasi, arsip kantor dari 

Joglosemar. 

6.  Teknik Sampling 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis Purposive Sampling 

untuk memperoleh data dimana data yang dibutuhkan sesuai dengan jenis 

penelitian. Dalam purposeful sampling, peneliti memilih subjek penelitian 

dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk 

memahami persoalan pokok yang akan diteliti. Subjek dan lokasi penelitian 

yang dipilih dengan teknik ini biasanya disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. (Herdiansyah, 2012 : 106) 
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Jadi, maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. 

Tujuannya untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks 

yang unik. Maksud yang kedua dari sampling adalah menggali informasi 

yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab 

itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan 

(purposive sample), (Moleong, 2011 : 224) 

Dengan menggunakan penelitian sample jenis purposive sampling ini 

maka peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber informasi dan diharapkan yaitu orang-orang yang ada di Harian 

Joglosemar khususnya di bagian iklan antara lain; 

a. Public Relation Harian Joglosemar, karena PR adalah pihak yang 

berhubungan langsung dengan konsumen. 

b. Manager dan Koordinator iklan Harian Joglosemar, karena mereka 

yang mengetahui strategi pemasaran Harian Joglosemar. 

c. Account Executive Harian Joglosemar, karena mereka adalah pihak 

yang menjalankan strategi tersebut. 

d. Costumer Servis dan bagian sirkulasi yang berperan sebagai 

narasumber pendukung dalam mendapatkan data. 

7.  Teknik Pengumpulan data 

 a.  Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai sebauh interaksi yang di dalamnya 

terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, 
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kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan 

dengan kondisi satu orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara 

yang lainnya hanya mendengarkan, Stewart & Cash (dalam Herdiansyah, 

2012 : 118). 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara terstruktur. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur antara lain, 

daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan 

wawancara terkendali, pertanyaan atau jawaban tidak ada fleksibilitas, 

mengikuti pedoman yaitu dalam urutan pertanyaan, penggunaan kata, tidak 

ada improvisasi, dan tujuan wawancaranya biasanya untuk mendapatkan 

penjelasan tentang fenomena, (Herdiansyah, 2012 : 122-123) 

Langkah-langkah wawancara: 

1) Menetapkan kepada siapa wawancara tersebut akan dilakukan 

2) Menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pokok-pokok masalah 

yang akan menjadi bahan pembicaraan 

3) Mengawali atau membuka alur wawancara 

4) Melangsungkan wawancara 

5) Mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya 

6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh 
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b.  Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media 

tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek 

yang bersangkutan. (Herdiansyah, 2010 : 143) 

8.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Teknik analisis data ini menggunakan model Miles & Huberman 

yaitu dengan menggunakan tiga komponen analisa yang berjalan bersamaan 

yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. 

Menurut Miles & Huberman (dalam Sutopo, 2002 : 91-83) ketiga komponen 

tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan 

hasil akhir analisis. Teknik analisis ini menuntut peneliti untuk selalu 

bergerak diantara keempat komponen tersebut, termasuk pengumpulan data. 

Penjelasan masing-masing tahap sebagai berikut : 

a. Reduksi data  

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses 

seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. 

Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian. Bahkan 

prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Sedangkan 
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kegunaan dari reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang 

tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan. 

b. Sajian data 

Merupakan rakitan kalimat yang disusun secara masuk akal dan 

sistematis, sehingga apabila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal 

yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data juga 

mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian, sehingga narasi yang 

tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk 

menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada.  

Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat 

menggunakan matriks, gambar, atau skema, maupun bagan serta gambar 

yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu. Dengan demikian penelitian dapat melihat apa yang 

sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau 

terus melangkah untuk melakukan analisis. 

c. Penarikan kesimpulan 

Dari data yang dikumpulkan, pola, keteraturan-keteraturan, kesamaan-

kesamaan dan penjelasan yang muncul. Peneliti akan mengambil keputusan 

dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan, dan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 
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proses siklus, analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

Data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian 

dikaitkankan dengan data yang lainnya untuk mendapatkan kejelasan 

terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran baru atau 

menguatkan gambaran yang sudah tersedia. Jadi analisis ini dilakukan 

dalam bentuk uraian yang merupakan penjelasan-penjelasan dan gambaran 

dari keadaan, proses, atau peristiwa dan bukan  berupa angka-angka statistik 

atau bentuk angka yang lainnya. Untuk lebih jelasnya proses analisis model 

interaktif dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabel 4. Model Interaktif  Penarikan Kesimpulan 

                         (Sumber:  Sutopo, 2002 : 9) 

 

 

 

 

   Pengumpulan Data 

   Sajian data     Reduksi 
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9. Validitas Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data, menurut 

istilahnya Patton teknik ini juga bisa disebut sebagai trianggulasi sumber. 

Cara ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, peneliti 

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang 

sama atau sejenis akan lebih mantap keberadaannya bila digali dari beberapa 

sumber data yang berbeda, (Sutopo, 2002 : 79) 

 

 


