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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin 

cangih maka dunia usaha juga mengalami perkembangan yang luar biasa. 

Diera otonomi daerah ini, setiap kabupaten atau kota memiliki kebebasan 

untuk menggali potensi daerahnya masing-masing, dengan mengembangkan 

adanya ekonomi kreatif. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat 

untuk menyaksiakan pertunjukan atau event-event yang diselenggarakan di 

kota Solo, dapat menjadi tolak ukur pemerintah untuk menjadikan event 

tahunan sebagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Citra sebagai 

kota budaya sudah melekat lama di Kota Solo. Citra ini tidak terlepas dari 

budaya jawa yang hingga kini masih bertahan, yakni Kraton Kasunanan 

Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Perkembangan pelestarian Kota Solo 

semakin meningkat, hal ini merupakan nilai tambah bagi pemerintah Kota 

Solo dengan menerapkan budaya sebagai konsep dasar produknya. 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan 

rumah dalam proses menarik dan melayani para wisatawan (McIntosh 1972) 

Menurut A.J Burkart dan S. Medik, pariwisata berarti perpindahan orang 

untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar 
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tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan 

mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut. (Soekadijo, 2000). 

Di tengah-tengah persaingan antar daerah otonom untuk meningkatkan 

potensi daerahnya, kota Solo mampu bersaing dengan wilayah lain. Pemasaran 

merupakan salah satu bentuk dari pembangunan pariwisata kota yang 

dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Aspek pemasaran tersebut yaitu 

cara produk dan jasa dapat terjual sampai pada pelayanan yang memuaskan 

bagi konsumen. Setiap daerah tidak memiliki sistem pemasaran yang sama 

untuk menarik minat pengunjung. Ada empat kegiatan pemasaran (bauran 

promosi) yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. Dalam 

komunikasi pemasaran jasa ada beberapa kegiatan yang menjadi elemen 

penting dalam memasarkan produk adalah bauran promosi. Menurut Smith, 

(2005) komunikasi pemasaran adalah fungsi dalam manajemen yang 

memusatkan perhatian pada produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

Variabel bauran promosi yang digunakan antara lain periklanan, 

promosi penjualan, penjualan tatap muka, hubungan masyarakat dan publisitas 

dan pemasaran langsung. Menurut Kotler (2002), Bauran Promosi adalah 

ramuan khusus dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan dan hubungan 

masyarakat yang dipergunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. 

Keinginan untuk membeli (intention to buy) menurut Howard, (1989) adalah 

keadaan mental yang merefrensikan rencana untuk memberi beberapa jumlah 

dari suatu produk yang sudah dikenal dalam jangka waktu tertentu.  
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Dengan demikian pemerintah kota Surakarta bekerja sama dengan 

berbagai pihak yang memiliki simpati terhadap warisan budaya kota Solo. 

membuat event yang memiliki nilai budaya dan diharapkan mampu menarik 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Adanya event-event budaya di 

kota Solo merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Surakarta 

sebagai pencritaan kota Solo. Bauran promosi yang dianggap penting dalam 

pemasaran kota Solo yaitu promosi penjualan dan hubungan masyarakat. 

Karena lewat promosi penjualan pesan yang disampaikan mudah diterima oleh 

masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas. 

Sehubungan dengan pemerintah untuk meningkatkan bauran promosi, 

maka peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul skripsi : 

“Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Minat Partisipasi Masyarakat Pada 

Event-Event Tahunan di Solo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dalam penelitian 

ini permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel bauran promosi berpengaruh terhadap minat partisipasi 

masyarakat pada event tahunan di Solo? 

2. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap minat partisipasi 

masyarakat pada event tahunan di Solo? 
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C. Tujuan Penelitiaan 

Tujuan penelitian yang inggin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran promosi terhadap minat partisipasi 

masyarakat pada event tahunan di Solo. 

2. Untuk mengetahui variabel bauran promosi yang berpengaruh dominan 

terhadap minat partisipasi masyarakat pada event tahunan di Solo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui bauran 

promosi (periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas). 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi atau 

kajian bagi perkembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang, 

sehingga mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan dalam 

penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menerangkan latar belakang dalam penelitian. 

Kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

Dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. Bab ini menjelaskan pengertian pemasaran, 

bauran pemasaran (marketing mix),bauran promosi (promotion 

mix), dan minat beli. Dijelaskan pula beberapa tujuan bauran 

promosi (promotion mix) dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

bauran promosi (promotion mix). Selanjutnya dikemukakan 

beberapa penelitian terdahulu untuk mengembangkan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan kerangka pemikiran, desain penelitian dan 

devinisi operasional. Bab metode penelitian terdapat sumber data 

yang digunakan dalam penelitian serta metode-metode penelitian 

antara lain metode pengumpulan data, metode penentuan populasi 

dan sampel, metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai perusahaan 

dan beberapa produk dari perusahaan. Setelah itu dibahas 

deskripsi data yang menjelaskan analisis diskripsi dan diskripsi 

responden. Selanjutnya dijelaskan hasil data yang telah diolah 

menggunakan uji-uji dalam penelitian antara lain uji instrumen, 

uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Uji 

instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi 

klasik antara lain uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji 
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hiterokedastisitas. Uji analisi regresi linier berganda terdiri dari 

koefisien determinasi, uji F dan uji t. Pembahasan hasil penelitian 

menutup bab ini.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh 

peneliti. Selain itu juga disajikan keterbatasan penelitian. 

Selanjutnya saran-saran sebagai motivasi. Terakhir ada dua saran 

yaitu saran untuk perusahaan dan saran untuk peneliti mendatang. 

 


