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ABSTRAK 

Hastari, Latifah Putri. 2019. Implementasi Bauran 

Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Iklan di PT. 

Radio Manggala Nusa Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Unun Roudlotul Jannah, M. Ag. 

Kata kunci : Strategi Pemasaran, Radio, pengiklan. 

Era globalisasi saat ini semakin memicu persaingan 

dalam perusahaan. Pengelolaan usaha menjadi penting 

sehingga harus menciptakan strategi yang tepat agar mampu 

bertahan dalam persaingan. Stasiun radio dapat bertahan karena 

adanya iklan. Oleh karena itu, untuk menarik minat pengiklan 

dan mempertahankan pendengar, media radio dituntut untuk 

menentukan strategi pemasaran yang tepat. Salah satu jenis 

strategi yang dapat digunakan adalah bauran pemasaran. 

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana implementasi 

strategi bauran pemasaran di Radio Romansa FM Ponorogo 

dalam meningkatkan pengiklan. Hal ini dikarenakan Radio 

Romansa FM Ponorogo adalah salah satu radio di Ponorogo 

yang memiliki pendengar musik pop ditengah banyaknya radio 

di Ponorogo yang memiliki pendengar musik dangdut, 

campursari dan ponoragan, sehingga Radio Romansa FM 

Ponorogo dituntut untuk mempertahankan pendengar sehingga 

dapat menarik pengiklan.Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi bauran 

pemasaran Radio Romansa FM Ponorogo dalam meningkatkan 

jumlah iklan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan strategi 

bauran pemasaran Radio Romansa FM Ponorogo.  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis menganalisa 



 

 

data dengan cara mengimplementasikan semua data berupa 

gambaran dan penjelasan keseluruhan objek yang diteliti 

mengenai segala aspek yang ada dalam Radio Romansa FM 

Ponorogo dengan cara menguraikan pokok bahasan yang 

diteliti yaitu strategi bauran pemasaran.Penelitian dilakukan di 

Radio Romansa FM Ponorogo yang beralamat di Jalan Pacar 

No. 12 Tonatan Ponorogo.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

Radio Romansa FM Ponorogo membaurkan elemen-elemen 

dalam pemasaran yang ditekankan pada 4P sebagai strategi 

dalam menghadapi persaingan. Product (Produk) di Radio 

Romansa FM Ponorogo berupa program yang berbeda dengan 

radio yang lain di Kota Ponorogo yaitu program dengan 

segmen anak muda. Price (harga) yang dimaksud adalah paket 

iklan, harga terjangkau yaitu mulai Rp. 25.000. Place (tempat) 

yaitu lokasi penempatan iklan radio Romansa FM Ponorogo 

yang dilakukan dengan strategi penempatan iklan radio berupa 

waktu tertentu dan kesepakatan khusus. Promotion (promosi) 

yang dilakukan oleh radio Romansa FM Ponorogo dilakukan 

dengan cara iklan di media massa (koran), memasang spanduk, 

sponsorship, dan promosi langsung. Implementasi bauran 

pemasaran secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan 

jumlah iklan. Terbukti setiap bulannya pada bulan Januari-Juli 

tahun 2019 terus meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini dengan perkembangan 

perekonomian yang pesat, akan berdampak pada 

persaingan yang tinggi dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat. Begitu juga dengan dunia usaha, dimana 

pengelolaan tidak dapat dilakukan lagi dengan cara 

tradisional tetapi membutuhkan penanganan khusus 

sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Pengelolaan usaha menjadi penting 

dimana pertumbuhan dan perkembangan usaha 

dipengaruhi oleh kemampuan wirausaha dalam melihat 

kompetitor, kemampuan internal perusahaan dan 

kemampuan mempertahankan eksistensi, sehingga harus 

dapat menciptakan strategi yang tepat agar mampu 

bersaingan dan mempertahankan usaha. 

Strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan 

yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud 

atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan 

merencanakan untuk mencapai tujuan serta merinci 

jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan.
1
 

Definisi konsep pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu 

                                                           
1
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 1992), 201. 
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sama lain.
2
 Jadi pemasaran merupakan sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha dengan tujuan untuk 

merencanakan produk, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan konsumen. 

Pemasaran tidak hanya ada pada perusahaan 

industri akan tetapi juga ada dalam perusahaan media 

seperti media televisi, radio dan media cetak. Meskipun 

sekarang media sosial sudah melekat di masyarakat 

namun perusahaan media penyiaran seperti radio masih 

digemari dan memiliki pasar sendiri. Masih banyak 

perusahaan radio yang berdiri di Indonesia termasuk juga 

di kota Ponorogo. 

Di Kabupaten Ponorogo terdapat banyak stasiun 

radio baik radio komersial maupun radio komunitas. 

Jumlahnya adalah 17 stasiun radio.
3
 Banyaknya stasiun 

radio di kota ini membuat persaingan semakin 

kompetitif. Padahal saat ini masyarakat terutama pelaku 

usaha berfikir bahwasanya promosi melalui radio dinilai 

kurang efektif, karena mengingat pendengarnya sudah 

mulai berkurang dan lebih mudah melalui media sosial 

dalam promosinya, maka strategi pemasaran di sini 

mutlak diperlukan. 

Strategi pemasaran bisa diartikan sebagai langkah-

langkah yang dilakukan perusahan untuk mencapai 

tujuan. Sedangkan dalam KBBI, strategi pemasaran 

adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap 

                                                           
2
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 43. 
3
http:wikipedia.com diakses pada 14 Februari 2019. 

http://www.wikipedia./
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pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

yang didasarkan dalam riset pasar, penilaian, 

perencanaan produk,promosi dan perencanaan penjualan 

serta distribusi. Pada dasarnya strategi pemasaran 

memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-

variabel seperti produk, price (harga) dan  place 

(tempat),dan promotion (promosi). 

Produk barang atau jasa, baik penamaan, 

pengemasan, penetapan harga dan distribusinya, 

semuanya tercermin dalam kegiatan periklanan yang 

seringkali disebut sebagai darah kehidupan bagi suatu 

organisasi.
4
 Seperti halnya media massa lainnya, radio 

dapat survive dengan adanya pemasang iklan yang 

membuat radio dapat bertahan seiring dengan semakin 

berkurangnya audien dan ketatnya persaingan. 

Pada satu sisi, struktur dari sebagian besar industri 

media massa di banyak negara kapitalis secara jelas 

mencerminkan kepentingan pemasangan iklan. Hal ini 

secara historis telah berkembang bersamaan dengan 

perubahan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, bukanlah 

suatu kebetulan jika target audien media adalah sama 

dengan target konsumen pemasang iklan.
5
 Jadi 

pemasaran media massa yang dilakukan dapat menarik 

target audien dan perhatian pemasang iklan untuk bekerja 

sama. Disisi lain tidak cukup hanya dengan menarik 

pendengar akan tetapi juga untuk menarik pihak 

pengiklan memerlukan perhatian khusus dengan strategi 

                                                           
4
Frank Jefkins, Periklanan (Jakarta: Erlangga,1995) 1. 

5
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Pengelola Radio 

& Televisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 261. 
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pemasaran yang tepat agar bisa mendapat kepercayaan 

pengiklan. 

Salah satu media massa radio yang berusaha 

menarik perhatian pemasang iklan adalah PT. Radio 

Manggala Nusa Ponorogo atau selanjutnya disebut 

dengan radio Romansa FM Ponorogo yang beralamat di 

Jl. Pacar No. 12 Ponorogo dan dipimpin oleh station 

manager bernama M. Zahrul A.,S.E. Dimana merupakan 

salah satu radio di Ponorogo yang segmentasinya anak 

muda masa kini, menghadirkan music yang berkualitas 

dan selaras dengan jiwa anak muda, dinamis dan idealis 

yang menginginkan hiburan dan informasi terkini yang 

sejalan dengan value berfikirnya. Didukung oleh para 

profesional muda yang kreatif, inovatif dan berbakat 

dalam bidang seni dan budaya sehingga memantapkan  

kehadiran radio Romansa FM Ponorogo untuk tetap exist 

di jalurnya baik melalui program On Air ataupun Off Air. 

Juga sebagai media penyampai informasi pembangunan, 

hiburan, dan promosi bagi para pengusaha dari segala 

lapisan masyarakat, agar usaha ataupun produknya cepat 

diterima dan dikenal masyarakat luas.
6
 

Radio Romansa FM Ponorogo dalam kepenyiaran 

dan programnya mengusung konsep yang umum 

diantaranya music & entertainment 50%, berita dan 

informasi (news and information) 25%, pendidikan 10%, 

dan komersial 15 %. PT. Radio Manggala Nusa 

Ponorogo memiliki segmentasi pendengar anak muda 

                                                           
6
 Dokumen PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo. 
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dari kalangan usia 15-30 tahun.
7
 Konsep yang cukup 

berbeda dibandingkan dengan station radio lainnya yang 

persentase berita dan informasi lebih besar lebih sehingga 

konsep yang ada sekarang cukup tepat diberikan. Maka 

dari itu penyajian produknya juga harus sesuai dengan 

kalangan usia yang menjadi target pendengar. PT. Radio 

Manggala Nusa merupakan salah satu radio yang cukup 

berani mengambil segmen dari sisi yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan mayoritas radio di Ponorogo memiliki 

segmen pendengar yang  menyukai musik dangdut, 

campursari dan ponoragan, sedangkan radio Romansa 

FM Ponorogo memiliki produk yang ditujukan untuk 

segmen pendengar musik – musik pop. 

Selain segmen pendengar yang berbeda, dari segi 

periklanan radio Romansa FM Ponorogo juga memiliki 

perbedaan. Mayoritas perusahaan radio di Ponorogo 

mengudara karena memiliki backingan perusahaan lain 

atau memiliki usaha lainnya selain bergantung pada 

iklan. Sedangkan radio Romansa FM Ponorogo adalah 

salah satu radio yang murni berjalan dengan pemasukan 

dari iklan, sehingga diperlukan adanya strategi-strategi 

khusus untuk meningkatkan jumlah iklan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Salah satu strategi pemasaran yang dapat 

digunakan adalah strategi marketing mix meliputi 

produk, price, place dan promotion. Produk merupakan 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi 

                                                           
7
Ibid, 
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yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.
8
 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan 

dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang 

diperoleh dari satu barang atau jasa bagi seseorang atau 

kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.
9
 

Place pada produk yang menawarkan jasa diartikan 

sebagai tempat pelayanan jasa tersebut.
10

 Promosi 

bertujuan menginformasikan segala jenis produk yang 

ditawarkan dan berusaha menarik calon  konsumen yang 

baru.
11

 

Marketing mix adalah suatu istilah yang 

menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor 

produksi yang dikerahkan guna mencapai laba, return of 

investment, peningkatan omzet penjualan, menguasai 

pasar dan sebagainya.
12

 Jadi marketing mix yang 

diterapkan dalam usaha mampu diandalkan wirausaha 

dalam menarik minat konsumen dalam meningkatkan 

jumlah iklan yang dapat meningkatkan omzet penjualan 

sehingga mampu bertahan dalam persaingan. 

Dalam industri penyiaran, yang dijual dan 

dipasarkan adalah slot waktu iklan komersial dan paket 

                                                           
8
 Philip Kotler Dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran  

Edisi Ke-12. (Jakarta: Erlangga, 2006) 62. 
9
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan 

Implementasi(Yogyakarta: Andi Offset,2016), 261. 
10

 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Pesaingan Bisnis 

Kontemporer (Bandung:Alfabeta,2017) 39. 
11

 Kasmir Dan Jakfar. Studi Kelayakan Bisnis. (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 59. 
12

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa  

(Bandung: alfabeta, 1992) 163. 
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program yang dihasilkan oleh stasiun penyiaran 

bersangkutan.
13

 Begitu juga dengan radio Romansa FM 

Ponorogo Ponorogo program dan paket iklan yang dapat 

dikaji dengan teori bauran pemasaran (marketing mix). 

Contohnya di radio Romansa FM Ponorogo terdapat 

program berbeda yang tidak memiliki oleh stasiun radio 

lain yaitu program acara rocksession untuk pendengar 

musik rock. Selain itu di radio Romansa FM Ponorogo 

terdapat paket iklan dengan tingkat harga tertentu yang 

menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan konsumen.
14

 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji 

bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh radio 

Romansa FM Ponorogo menggunakan teori marketing 

mix yang dituangkan dalam judul implementasi bauran 

pemasaran dalam meningkatkan jumlah iklan di PT. 

Radio Manggala Nusa Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, 

tulisan ini difokuskan pada implementasi strategi 

marketing mix PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo 

dalam upaya meningkatkan jumlah iklan. Jika diajukan 

dalam bentuk pertanyaan sub masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis bauran pemasaran pada program 

acara dan paket iklan di PT. Radio Manggala Nusa 

Ponorogo? 

                                                           
13

Hidajanto Djamal Dan Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Penyiaran 

Sejarah, Organisasi, Operasional Dan Regulasi Edisi Kedua (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group,2011), 158. 
14

 Dokumen Romansa FM Ponorogo 
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2. Bagaimana kontribusi bauran pemasaran dalam 

meningkatkan iklan di PT. Radio Manggala Nusa 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang berkenaan dengan masalah di 

atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui analisis bauran pemasaran pada 

program acara dan paket iklan di PT. Radio 

Manggala Nusa Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kontribusi bauran pemasaran 

dalam meningkatkan jumlah iklan Di PT. Radio 

Manggala Nusa Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan wacana dalam bahan 

penelitian lanjutan dan sebagai informasi yang 

sewaktu waktu dapat dikembangkan melalui diskusi 

atau seminar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti: untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang penerapan bauran 

pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk 

pada sebuah perusahaan. 

b. Bagi jurusan: untuk membuka jalan bagi jurusan 

jika ingin menjalin kersama dengan perusahaan 

PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo dalam 

rangka menerapkan ilmu yang didapatkan di 

bangku kuliah. 
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c. Bagi perusahaan: adanya penelitian ini 

diharapkan lembaga dapat meningkatkan 

pemasaran dan mengembangkan produknya agar 

dapat bersaing di pangsa pasar dan menarik 

minat konsumen 

E. Studi Penelitian 

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian 

yang sudah ada, penulis mencoba melakukan penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada 

sebelumnya, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, tesis yang berjudul “Strategi Marketing 

Mix Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan 

Islam (Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo)” yang ditulis 

oleh Eka Yuni Purwati, yang membahas tentang 

penerapan strategi marketing mix untuk meningkatkan 

citra lembaga pendidikan. Metode yang digunakan adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

adalah studi kasus. Sedangkan hasilnya adalah terdapat 3 

strategi yang dilakukan oleh MAN 2 dalam pemasaran, 

yaitu (1) dalam pemasarannya yang ditekankan pada 

pada 7P sebagai strategi dalam menghadapi persaingan 

dari sekolah di sekitarnya. (2) pelaksanaan strategi 

pemasaran dalam meningkatkan citra lembaga MAN 2 

Ponorogo adalah melalui product (melalui tiga prestasi, 

regular), price (harga atau biaya yang ditawarkan sangat 

terjangkau setiap bulannya), place (letak MAN 2 

Ponorogo strategis, bersih, asri, dan nyaman. Promotion, 

promosi dilakukan secara langsung dan tidak langsung), 

people (kualifikasi akademik pendidik sangat 

dipertimbangkan), physical evidence (sarana dan 
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prasarana lengkap), process, proses dalam pembelajaran 

disesuaikan dengan perkembangan dengan pendidikan. 

(3) strategi pemasaran marketing mix memiliki 

konstribusi yang besar bagi citra lembaga di MAN 2 

Ponorogo.
15

Terdapat persamaan dengan penelitian ini 

yaitu dengan adanya strategi bauran pemasaran. 

Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta pada 

penelitian terdahulu fokus pada peningkatan citra 

lembaga islam. Sedangkan dalam penelitian ini fokus 

pada peningkatan jumlah iklan. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi 

Strategi Segmentasi Dan Positioning Radio Romansa FM 

Ponorogo Dalam Upaya Merebut Pangsa Pasar” yang 

ditulis oleh Erna Kurniawati. Penelitian ini membahas 

tentang segmentasi, positioning serta implementasi 

strategi keduanya di Radio Romansa FM Ponorogo untuk 

merebut pangsa pasar yang ada. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan 

hasilnya  adalah Radio Romansa FM Ponorogo 

menggunakan variabel demografis dan psikografis untuk 

menentukan segmentasi pendengarnya. Sedangkan dalam 

positioningnya, Radio Romansa FM Ponorogo berada 

pada tingkat superioritas dan diferensiasi dalam 

persaingan antar radio di Ponorogo. Radio Romansa FM 

Ponorogo juga telah mengimplementasikan strategi 

                                                           
15

Eka Yuni Purwati, “Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan 

Citra Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo)”. 

Thesis (Ponorogo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016). 
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segmentasi dan positioning
16

. Persamaan pada penelitian 

ini yaitu pada lokasi penelitian. Perbedaannya pada 

penelitian terdahulu strategi yang digunakan tidak 

menggunakan strategi marketing mix. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan strategi marketing mix. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi 

Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Pengiklan 

Pada Radio Fajar FM Makassar” yang ditulis oleh Rizki 

Amaliah yang membahas tentang strategi komunikasi 

pemasaran yang diterapkan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi komunikasi pemasaran pada radio 

Fajar FM Makassar dalam peningkatan jumlah pengiklan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

dan hasil penelitiannya adalah melalui advertising, 

personal selling, sales promotion, direct selling, publicity 

dan public relation dengan menggunakan konsep 

AIDDA dalam system marketing. Faktor pendukung 

antara lain karena radio Fajar FM Makassar tergabung 

dalam media Fajar Group yang mempunya nama besar 

dikalangan masyarakat. Sehingga dapat membuka 

peluang sebesar-besarnya untuk menjalin kerja sama 

dengan pihak lain.
17

 Persamaan pada penelitian ini yaitu 

pada fokus penelitian dalam meningkatkan iklan. 

Perbedaannyayaitu pada penelitian terdahulu 

                                                           
16

Erna Kurniawati “Implementasi Strategi Segmentasi Dan 

Positioning Radio Romansa FM Ponorogo Dalam Upaya Merebut Pangsa 

Pasar.” Skripsi (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri, 2018). 
17

Rizki Amaliah “Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Jumlah Pengiklan Pada Radio Fajar FM Makassar.” Skripsi 

(Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013). 
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menekankan pada strategi komunikasi, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan strategi marketing mix. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

sebenarnya. Studi lapangan dilakukan guna mencari 

validitas data yang sesuai dengan permasalahan 

bagaimana implementasi bauran pemasaran PT. 

Radio manggala Nusa Ponorogo dalam 

meningkatnya jumlah iklan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode deskriptif adalah  suatu metode 

yang menggambarkan semua data atau keadaan 

subyek/objek penelitian kemudian dianalisis dan 

dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang 

berlangsung saat ini kemudian mencoba untuk 

memberikan pemecahan masalah.
18

 Subjek papa 

penelitian ini adalah manajer, marketing dan 

nasabah. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah 

tentang bauran pemasaran pada produk jasa program 

di PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo  

 

 

                                                           
18

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010),  84. 
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3. Lokasi Penelitian 

Obyek yang diteliti oleh penulis adalah bentuk 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

jasa PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo yang 

beralamat di jalan Pacar No. 12 Ponorogo.PT. Radio 

Manggala Nusa merupakan salah satu radio di 

Ponorogo yang segmentasinya anak muda masa kini 

mulai usia 15-30 tahun. Hal ini dikarenakan 

mayoritas radio di Ponorogo memiliki segmen 

pendengar yang  menyukai musik dangdut, 

campursari dan ponoragan, sedangkan PT. Radio 

Manggala Nusa memiliki produk yang ditujukan 

untuk segmen pendengar musik – musik pop. 

Selain segmen pendengar yang berbeda, dari 

segi periklanan PT. Radio Manggala Nusa juga 

memiliki perbedaan. Mayoritas perusahaan radio di 

Ponorogo mengudara karena memiliki backingan 

perusahaan lain atau memiliki usaha lainnya selain 

bergantung pada pengiklan. Sedangkan PT. Radio 

Manggala Nusa adalah salah satu radio yang murni 

berjalan dengan pemasukan dari iklan. 

4. Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah divisi 

marketing dan divisi program acara PT. Radio 

Manggala Nusa Ponorogo. 

5. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Program dan paket iklan. Data  – data diperoleh 

dari dokumen – dokumen, arsip –arsip, dan 

kepustakaan yang digunakan untuk mendukung 

penelitian ini. Data ini juga didapatkan melalui 
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dokumen-dokumen atau file-file tentang PT. 

Radio Manggala Nusa Ponorogo, dengan cara 

mengumpulkannya atau meminta kepada pihak 

PT. Radio Manggala Nusa Ponorogo. Data-data 

berupa produk yang terdiri dari program acara 

dan slot iklan yang ada di perusahaan 

b. Kontribusi bauran pemasaran dalam 

meningkatkan pengiklan. Data diperoleh melalui 

wawancara yang akan dilakukan dengan 

narasumber yang berhubungan dengan 

impementasi bauran pemasaran yang dilakukan 

radio Romansa FM Ponorogo dan 

konstribusinya dalam meningkatkan iklan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan 

data, penulis menggunakan metode yaitu : 

a. Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
19

 Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi dan 

data-data tertulis dari wawancara tersebut 

mengenai strategi bauran pemasaran kepada 

station manager dan programer acara, dan 

kontribusinya dalam meningkatkan jumlah iklan 

kepada marketing. 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 231. 
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b. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan 

data yag menghasilkan catatan-catatan penting 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
20

 Teknik ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data 

tentang gambaran umum perusahaan terkait visi, 

misi, struktur organisasi, data pegawai, sarana 

dan prasarana, dan kegiatan off air. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan langkah – langkah analisis data, 

yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) yaituData 

yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari 

tema dan polanya. 

b. Data Display (Penyajian Data) yaitu 

sekumpulan informasi yang tersusun 

sedemikian rupa sehingga akan 

memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

                                                           
20

Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,  2008), 158. 
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c. Conclusion (Kesimpulan) yaitu penarikan 

kesimpulan berdasarkan reduksi dan 

penyajian data yang ada dan disajikan 

secara detail dan rinci. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mengecek keabsahan data pada 

penelitian ini, penulis menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu. Ada beberapa jenis triangulasi, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini 

dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran 

yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis 

membagi pembahasan menjadi lima bab, dan 

masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub 

bab, yaitu: 

Bab I pendahuluan. Bab ini menguraikan 

penjelasan yang bersifat umum, seperti latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan 

lain-lain. 

Bab II kajian tentang bauran pemasaran. Bab 

ini menguraikan tentang landasan teori bauran 

pemasaran pemasaran, seperti product, price, place 

dan promotion.  
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Bab III strategi bauran pemasaran radio 

Romansa FM Ponorogo. Bab ini berisi tentang 

uraian objek penelitian, seperti profil perusahaan 

radio Romansa FM Ponorogo, sejarah PT radio 

Romansa FM Ponorogo, implementasi strategi 

bauran pemasaran radio Romansa FM Ponorogo dan 

data tentang konstribusi strategi pemasaran dalam 

meningkatkan iklan di radio Romansa FM Ponorogo. 

Bab IV Analisa bauran pemasaran dalam 

meningkatkan jumlah iklan di radio Romansa FM 

Ponorogo. Bab ini merupakan isi pokok skripsi, bab 

ini berisi tentang analisa implementasi bauran 

pemasaran radio Romansa FM Ponorogo dan analisa 

data tentang kontribusi bauran pemasaran dalam 

meningkatkan jumlah iklan. Selain itu, dalam bab ini 

juga akan diuraikan tentang uji keabsahan data. 

Bab V Penutup. Bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi tetang 

kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok 

permasalahan dan saran-saran. 
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BAB II 

RADIO DAN PEMASARAN 

A. Strategi 

Pada kondisi dan tujuan yang sama setiap 

perusahaan memiliki strategi sendiri dalam usaha 

mencapai targetnya jadi bisa diartikan strategi adalah 

pendekatan secara keseluruhan dalam menjalankan 

perusahaan agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Kenneth R. Andrews dalam bukunya 

Buchari Alma strategi adalah pola keputusan dalam 

perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan 

sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan 

kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk mencapai 

tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar 

oleh perusahaan.
1
 

Dari hal tersebut secara eksplisit strategi 

merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi 

persaingan dengan bisnis serupa. Sedangkan Pemasaran 

itu adalah konsep yang akan memberikan arah bagi 

organisasi/perusahaan dapat berjalan, jika konsep yang 

digunakan tidak jelas maka akan membuat pandangan 

menjadi subyektif. Pemasaran berarti bekerja untuk 

menciptakan pasar dalam mewujudkan transaksi yang 

mungkin terjadi guna memenuhi kebutuhan dan 

keinginan manusia. 

Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan 

                                                           
1
 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 1992) 201. 
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pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi 

dan saling memengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata 

lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh 

pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk 

mencari atau menciptakan pasar.
2
 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran nilai dengan nilai yang lain. Pemasaran 

(marketing) sebagai proses di mana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.
3
 

Dalam pemasaran dikenal dengan istilah strategi 

pemasaran,  dimana strategi pemasaran adalah langkah 

yang diambil perusahaan untuk menentukan kelanjutan 

suatu perusahaan, sehingga perusahaan dalam 

manajemennya menempatkan posisi pemasaran paling 

depan. 

Menurut Tull dan Kahle yang dikutip dari 

Tjiptono, mendefinisikan strategi pemasaran sebagai alat 

fundamental yang direncanakan untuk  mencapai tujuan 

perusahaan dengan mengembangkan keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang 

                                                           
2
Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), 43. 

3
Philip Kotler Dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran 

Edisi Ke-12 terjemahan (Jakarta: Erlangga, 2006), 6. 
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dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk 

melayani pasar sasaran tersebut.
4
Pada dasarnya variabel 

yang dapat digunakan pengusaha untuk mengontrol 

strategi pemasaran perusahaan dapat menggunakan 

bauran pemasaran seperti product, price, place dan 

promotion. 

B. Radio 

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk 

pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi 

elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). 

Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan 

bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa 

udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium 

pengangkut (seperti molekul udara).
5
 

Radio merupakan buah perkembangan teknologi 

yang memungkinkan suara ditransmisikan secara 

serempak melalui gelombang radio di udara.
6
Radio atau 

tempatnya radio siaran (broadcasting radio) merupakan 

salah satu jenis media massa (mass media), yakni sarana 

atau saluran komunikasi massa (channel of mass 

communication), seperti halnya suratkabar, majalah, atau 

                                                           
4
Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2008), 6. 

5
Asep Syamsul M. Romli. Basic Announcing: Dasar - Dasar Siaran 

Radio (Bandung: Nuansa, 2009), 12. 

6
Santi Indra Astuti, Jurnalisme Radio Teori Dan Praktik (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2008) 5. 
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televisi. Ciri khas utama radio adalah AUDITIF, yakni 

dikonsumsi telinga atau pendengaran
7
 

Radio adalah media yang memiliki jangkauan 

selektif terhadap segmen pasar tertentu. Dalam 

masyarakat agraris dengan jangkauan wilayah yang 

sangat luas, radio telah menjawab kebutuhan untuk 

meyakinkan komunikasi yang dapat memacu perubahan 

masyarakat.
8
Sampai saat ini radio masih memiliki pasar 

tersendiri sehingga itu yang bisa membuat radio masih 

bisa bertahan sampai dengan sekarang melalui pendengar 

yang banyak dan kepercayaan dari pengiklan. Meskipun 

masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi melalui 

media sosial dan internet pada zaman sekarang radio juga 

memanfaatkan media internet dengan melakukan live 

streaming. 

C. Bauran Pemasaran 

Disebut bauran (mix) karena merupakan kombinasi 

atau gabungan dari beberapa alat pemasaran.
9
 Dalam 

pemasaran dibutuhkan strategi atau taktik agar tujuan 

dapat dicapai dengan baik. Jika sebuah perusahaan sudah 

menggunakan manajemen pemasaran berarti sudah 

mengemas bauran pemasaran (marketing mix) 

didalamnya.  

                                                           
7
Asem Syamsul M. Romli, Broadcast Journalis: Panduan Menjadi 

Penyiar, Reporter Dan Script Writer (Bandung: Nuansa, 2010), 19. 

8
Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan  (Jakarta: PT. Pusaka 

Utama Grafiti, 1993), 123. 
9
Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Pesaingan Bisnis 

Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2017), 13. 
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Marketing mix adalah suatu istilah yang 

menggambarkan seluruh unsur pemasaran dan faktor 

produksi yang dikerahkan guna mencapai tujuan-tujuan 

badan usaha misalnya mencapai laba, return of 

investment, peningkatan omzet penjualan, menguasai 

pasar dan sebagainya.
10

 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya dipasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri 

dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi produknya. Berbagai kemungkinan ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel 

yang disebut “empat P”: Product (Produk), Price 

(Harga), Place(Tempat), dan Promotion (Promosi).
11

 

a. Product (Produk) 

Produk
12

 merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, 

akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk 

mencakup lebih dari sekadar barang-barang yang 

berwujud (tangibel). Dalam arti luas, produk 

meliputi objek-objek fisik, jasa, acara orang, tempat, 

                                                           
10

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 1992), 163. 

11
Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran 

Edisi Ke-12terjemahan (Jakarta:  Erlangga, 2006), 62. 

12
Ibid,266. 
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organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas ini. Pihak 

perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, 

memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

akan dilayani, agar investasi yang ditanam dapat 

hasil yang baik. 

Menurut Fandy Tjiptono Productmerupakan 

bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan.
13

 Produk dapat 

didefinisikan sebagai hasil produksi yang meliputi 

konsep total. Secara terpadu konsep tersebut meliputi 

barang, kemasan, merek, label, pelayanan dan 

jaminannya
14

. 

Teori pemasaran tradisional mengenal tingkatan 

suatu produk, suatu pengukuran bahwa dari 

perspective pelanggan suatu produk lebih dari 

fiturya, “style” dan desain. Produk harus mencakup 

seperangkat manfaat yang pelanggan harapkan akan 

mengalami ketika membeli dan menggunakannya.  

1) Produk inti (the core product) dilihat sebagai 

pusat seluruh produk. Produk terdiri dari 

kebutuhan major (major need) yang akan 

                                                           
13

Danang Sunyoto, Teori Kuesioner & Analisis Data Untuk 

Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2013), 43. 

14
Harman Malau, Manajmen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global ( Bandung: 

Alfabeta, 2017),  31. 
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dipenuhi keinginan (want) yang akan 

direalisasikan dan masalah yang akan 

dipecahkan dengan jalan mengkonsumsi produk 

ini. 

2) Produk sebenarnya (the actual product), lebih 

nyatadan meliputi aspek seperti mutu produk, 

fitur, kemasan, “style”, dan desain. 

3) Produk tambahan (augment product) meliputi 

fitur dan jasa yang menambahkan nilai ke 

transaksi di luar harapan pelanggan dan bisa 

menjadi kunci pembeda (key differentiator) dari 

kompetitor.
15

 

b. Price ( Harga ) 

Harga (price) adalah suatu nilai tukar yang 

bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk 

manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa 

bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu 

dan tempat tertentu.
16

 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga 

barang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan 

sebagai imbalan atas apa yang telah dinikmati 

                                                           
15

Nandan Limakrisna Dan Togi Parulina Purba, Manajemen 

Pemasaran Teori Dan Aplikasi Dalam Bisnis Di Indonesia (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2017), 76. 
16

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 261.  
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konsumen.
17

Penetapan harga sebagai elemen bauran 

pemasaran dan perencanaan pemasaran akan 

menentukan posisi produk disuatu pasar serta laba 

yang dapat dihasilkan oleh produk tersebut.  

Setiap tugas pemasaran termasuk penetapan 

harga harus diarahkan untuk mencapai sebuah 

tujuan. Sehingga harus ditetapkan sasaran penetapan 

harga sebelum menetapkan harga itu sendiri. Sasaran 

penetapan harga salah satunya yaitu sasaran yang 

berorientasi kepenjualan. Sasaran penetapan harga 

bisa diarahkan pada volume penjualan, 

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar 

perusahaan.
18

 

Pada umumnya ada tiga strategi harga yang 

dapat diikuti oleh produsen, tergantung pada keadaan 

produknya, strateginya ialah: 

1) Skimming price, yaitu menetapkan harga 

setinggi-tingginya. 

2) Penetration price, yang bertujuan untuk 

menerobos produk ke pasar, karena banyak 

barang sejenis yang sudah ada di pasar. Oleh 

sebab itu produsen mencoba merebut pasar 

dengan harga rendah. 

                                                           
17

Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Pesaingan Bisnis 

Kontemporer (Bandung:Alfabeta, 2017), 37. 

18
Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global ( Bandung: 

Alfabeta, 2017), 153. 
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3) Strategi yang mencoba mengikuti harga pasar. 

Walaupun misalnya produsen dapat 

menghasilkan barang dengan harga pokok 

rendah,dan mampu menjualnya dengan harga 

yang lebih murah, namun produsen tidak mau 

menurutkan harganya. Akan lebih baik baginya 

mengikuti harga pasar, karena ada kekhawatiran, 

jika harga diturunkan, maka akan timbul perang 

harga.
19

 

Sedangkan Strategi yang dapat digunakan 

dalam penentuan harga yang memengaruhi psikologi 

konsumen adalah :
20

 

1) Prestige pricing (harga prestise) : menetapkan 

harga yang tinggi demi membentuk image 

kualitas produk yang tinggi yang umumnya 

dipakai untuk produk shopping dan specially. 

2) Odd priccing ( harga ganjil) : menetapkan harga 

ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah 

ditentukan dengan tujuan agar pembeli secara 

psikologis mengira produk yang akan dibeli 

lebih murah. 

3) Multiple unit pricing (harga rabat): memberikan 

potongan harga tertentu apabila konsumen 

membeli produk lain dalam jumlah banyak. 

                                                           
19

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 1992), 209. 
20

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 217. 
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4) Pricing lining (harga lini) : memberikan 

cakupan harga yang berbeda pada lini produk 

berbeda. 

c. Place ( Tempat/saluran distribusi) 

Dalam perusahaan media place  (distribusi 

program), yaitu distribusi program yang merupakan 

proses pengiriman program dari transmisi hingga 

diterima audien melalui pesawat TV dan radio.
21

 Hal 

kedua adalah mengenai pemilihan waktu siaran yang 

tepat bagi program. Pemilihan waktu siaran yang 

tepat berperan cukup penting dalam membantu 

keberhasilan program bersangkutan. Begitu juga 

dengan pemilihan waktu penayangan iklan akan 

membantu keberhasilan branding produk dari 

pengiklan. 

Beberapa bentuk kesepakatan itu antara 

lain:
22

 

1) Waktu tetap. Kesepakatan ini disebut juga 

dengan fixed time atau fixed-position. Ini adalah 

bentuk kesepakatan penempatan iklan yang 

paling mahal. 

2) Waktu tertentu. Disebut juga dengan run-of-the-

schedule (ROS); ini adalah kesepakatan di mana 

waktu penayangan suatu iklan ditentukan oleh 

stasiun penyiaran dan bukan ditentukan oleh 

pemasangan iklan. 

                                                           
21

Morrisan, Manajemen Media Penyiaran (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), 281. 
22

Ibid,432. 
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3) Preemptibility. Ini adalah bentuk kesepakatan di 

mana stasiun penyiaran menawarkan iklan 

dengan harga murah kepada pemasang iklan, 

namun dengan syarat iklan itu akan diganti 

dengan iklan lain yang bersedia membayar 

dengan harga lebih mahal. 

4) Paket iklan. Suatu penyiaran biasanya 

memberikan tarif yang lebih murah kepada 

iklanyang ditayangkan berulang-ulang dari pada 

iklan yang disiarkan hanya beberapa kali saja. 

5) Kesempatan pertama. Kesempatan pertama 

merupakan kesepakatan antara stasiun penyiaran 

dengan pemasang iklan untuk memberikan 

kesempatan terlebh dahulu kepada pemasang 

iklan tertentu untuk menayangkan iklannya. 

6) Kesepakatan khusus. Kesepakatan ini mengatur 

tarif iklan berdasarkan jumlah audien yag 

mengikuti suatu program siaran. 

d. Promotion ( Promosi/iklan) 

Promosi pada zaman pemasaran modern 

sekarang ini tidak dapat diabaikan. Dimana produsen 

sangat mengandalkan, sangat memberi harapan 

tinggi akan meningkatnya penjualan dengan 

menggunakan promosi agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

Dimana tujuan usaha pemasaran pada 

umumnya adalah meningkatkan penjualan yang 

dapat menghasikan laba dengan menawarkan 

kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam 

jangka panjang. 
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Ada 4 elemen promosi, seperti 

yangdiungkapkan Philip Kotler dan Gary mstrong 

(1991):
23

 

1) Advertising (Periklanan) 

Burke mendefinisikan “Advertising is a 

sales message directed at a mass audience, that 

seeks through, persuasion to sell goods, 

services, or ideas on behalf, of the paying 

sponsor”. Artinya advertising menyampaikan 

pesan-pesan penjualan yang diarahkan kepada 

masyarakat melalui cara-cara yang persuasif 

yang bertujuan menjual barang, jasa atau ide. 

Institut Praktisi Periklanan Inggris 

mendefinisikan istilah periklanan merupakan 

pesan-pesan penjualan yang paling persuasif 

yang diarahkan kepada calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa 

tertentu dengan biaya yang semurah-

murahnya.
24

Advertasing bisa mencapai jarak 

jauh, dan memasuki masyarakat luas. 

Iklan adalah bentuk komunikasi yang 

diatur sedemikian rupa melalui diseminasi 

informasi tentang kegunaan, keunggulan atau 

keuntungan suatu produk supaya menimbulkan 

keinginan untuk melakukan pembelian. 

Sedangkan periklanan adalah seluruh proses 

                                                           
23

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 2018), 181-188. 
24

Frank Jefkins, Periklanan (Jakarta: Erlangga, 1995),  5. 
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yang meliputi penyiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan iklan.
25

 

Tipe advertising: 

a) Price advertising, yaitu yang menonjolkan 

harga menarik 

b) Brand advertising yang memberikan 

impressi tentang nama brand kepada 

pembaca atau pendengarnya. 

c) Quality advertising yang menciptakan 

impressi bahwa produk yang direklamekan 

mempunyai mutu tinggi 

d) Produk advertising berusaha mempengaruhi 

konsumen dengan faedah-faedah dari 

pemakaian produk. 

e) Prestige pricing yang berusaha memberikan 

fashion pada suatu produk atau mendorong 

masyarakat mengasosiasikan produk 

tersebut dengan kekayaan atau kedudukan 

2) Personal Selling  

Personal selling adalah interaksi antar 

individu saling bertemu muka yang ditujukan 

untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, 

atau mempertahankan hubungan pertukaran 

yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

                                                           
25

Harman Malau, Manajmen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global. (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 85. 
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Cara penjualan personal selling adalah 

cara yang paling tua dan penting. Cara ini adalah 

unik, tidak mudah untuk diulang, dapat 

menciptakan two ways communication antara 

ide yang berlainan antara penjual dan pembeli. 

Cara ini adalah satu-satunya cara dari sales 

promotion yang dapat menggugah hati pembel 

dengan segera, dan pada tempat dan waktu itu 

juga diharapkan konsumen dapat mengambil 

keputusan untuk membeli. 

Bentuk-bentuk persoal selling yang 

dikenal secara garis besarnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Di toko 

b) Di rumah-rumah (penjual datang ke 

rumah) 

c) Penjual yang ditugaskan oleh pedagang 

besar unutk mendatangi pedagang eceran. 

d) Penjual yang ditugaskan oleh produsen 

untuk menghubungi pedagang 

besar/pedagang eceran 

e) Pimpinan perusahaan yang berkunjung 

kepada langganan-langganan penting 

f) Penjual yang terlatih secara taktis 

mengunjungi para konsumen industri 

untuk memberikan nasehat dan bantuan. 
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Dalam promotional mix 2 cara ampuh 

yang dapat digunakan yaitu advertising dan 

personal selling.
26

 

3) Publik relation – publicity 

Kotler dan Gary menyebut Public Relations 

yang artinya menciptakan “good relation” 

dengan public, agar masyarakat memiliki image 

yang baik terhadap perusahaan. 

Public relation - building good with 

company’s various public by obtaining 

favorable publicity, building up good “ 

corporate image” and handling of heading off 

unfavorable rumors, stories, and event. Artinya 

membangun hubungan baik dengan relasi 

perusahaaan, agar nama baik perusahaan selalu 

terpelihara, dan melawan isu-isu negative yang 

disebarkan oleh pihak lain. 

Menurut william schoell, publik relation 

adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan 

untuk membangun image yang baik terhadap 

perusahaan, menjaga kepercayaan dari para 

pemegang saham. Sedangkan publikasi adalah 

pemuatan berita di media masa tentang 

perusahaan, produk pegawai, dan berbagai 

kegiatannya. 
27

 

 

                                                           
26

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 1992), 168. 

27
Ibid,187. 
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4) Sales promotion (promosi penjualan) 

Kegiatan advertising biasanya disertai oleh 

dua kegiatan alat promosi lain, yaitu sales 

promotion dan public relation. Tugas 

advertising ialah memberikan ajakan kepada 

calon konsumen untuk mengenal dan membeli 

produk sedangkan sales promotion mengajak 

mereka agar membeli sekarang. 

Tujuan digunakansales promotion ialah : 

a) Menarik para pembeli baru 

b) Memberi hadiah/penghargaan kepada 

konsumen-konsumen/ langganan lama 

c) Meningkatkan daya pembelian ulang dan 

konsumen lama 

d) Menghindarkan konsumen lari ke merek 

lain 

e) Mempopulerkan merek/meningkatkan 

loyalitas 

f) Meningkatkan volume penjualan jangka 

pendek dalam rangka memperluas “market 

share” jangka panjang.
28

 

D. Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya tujuan dari sebuah bisnis adalah 

untuk menciptakan  para pelanggan puas. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan natara perusahaan dan 

pelanggan menjadi humoris, memberikan dasar yang baik 

bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

                                                           
28

Ibid, 188. 
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pelanggan, serta memebentuk rekomendasi gethok tular 

positif yang mnguntungkan bagi perusahaan. Secara 

sederhana, kepuasan pelanggan dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara harapan atau ekspektasi sebelum 

pembelian dan persepsi terhadap kinerja setelah 

pembelian.
29

 

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang 

akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang 

dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan di 

mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk (jasa) yang diterima dan diterapkan. 

Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan 

tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi 

dapat meningkatka loyalitas pelanggan terhadap harga, 

mengurangi biaya kegagalan pemasaran mengurangi 

biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya 

jumlah pelanggan, meningkatan efektifitas iklan, dan 

meningkatkan reputasi bisnis. Faktor utama penentu 

kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas jasa.
30

 

Kajian tingkat kepuasan terhadap suatu produk  

(barang atau jasa) dalam bentuk penelitian dapat 

diterapkan langsung pada atribut produk atau dimensi 

tertentu yang menjadi fokus kajian. Dimensi kualitas 

dapat dipilah menjadi dimensi kualitaspelayanan dan 

                                                           
29

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4 (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2017), 76. 
30

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa 

Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 192. 
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kualitas produk. Ada sepuluh prinsip kepuasan pelanggan 

yang harus diperhatikan untuk merebut hati mereka agar 

dapat memenangkan persaingan, yaitu: 

1. Memulai dengan percaya akan pentingnya kepuasan 

pelanggan, menanam kepuasan menuai laba. 

2. Memilih pelanggan dengan benar untuk membangun 

kepuasan pelanggan. Pilihlah pelanggan anda baru 

kemudian dipuaskan. 

3. Memahami harapan pelaggan, mengontrol harapan, 

dan menggali harapan pelanggan adalah kunci. 

4. Mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan 

5. Faktor emosional (estetika, self expressive value dan 

brand personality) adalah faktor penting yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

6. Pelangga yang komplain (kepuasan melalui 

komplain, menangani keluhan dengan sistem, 

efektivitas penanganan komplain) adalah pelanggan 

yang loyal. 

7. Garansi kepada pelanggan adalah lompatan yang 

besar dalam kepuasan konsumen atau pelanggan. 

8. Mendengarkan suara pelanggan melalui pengukuran 

kepuasan pelanggan 

9. Peran karyawan sangat penting dalam upaya 

memuaskan konsumen atau pelanggan. 

10. Kepemimpinan (peran pemimpin dalam kepuasan 

pelanggan, kultivasi kepemimpiinan untuk kepuasan 
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pelanggan) adalah teladan dalam kepuasan 

pelanggan.
31

 

 

 

 

                                                           
31

Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi 

(Yogjakarta: Andi Offset, 2016), 80. 
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BAB III 

STRATEGI BAURAN PEMASARAN RADIO ROMANSA 

FM PONOROGO 

A. Profil Radio Romansa Fm Ponorogo 

1. Sejarah Radio Romansa FM Ponorogo 

Radio Romansa FM Ponorogo secara 

manajemen sudah berdiri sejak tahun 2000, namun  

pertama kali mengudara pada tanggal 13 Februari 

2002. Radio Romansa FM Ponorogo sendiri 

dibentuk oleh beberapa jajaran komisaris yaitu Titis 

Mursito (Tisto), Muhammad Yusuf (Jose), Sony 

(Ony), Yoyok dan Wareh yang merupakan adik dari 

Titis Mursito, yang pada saat itu merupakan teman 

alumni satu SMA, dan beberapa ada yang satu 

jurusan saat di perguruan tinggi, kemudian bertemu 

di Ponorogo dan memiliki hobi yang sama pada 

dunia broadcasting, berawal dari itu akhirnya 

terbentuk Radio Romansa FM Ponorogo.
1
 

Awal mulanya, Titis Mursito dan kawan-

kawan ingin mengumpulkan anak muda Ponorogo 

yang memiliki keahlian di bidang entertainment dan 

ingin dikembangkan. Ada dua pilihan pada saat itu, 

yaitu membuat event organizer (EO) dan radio. 

Kemudian mereka memutuskan mendirikan Radio.
2
 

Sejak awal dibentuk, Radio Romansa FM 

Ponorogo telah berkiblat pada radio-radio yang ada 

di kota besar, hingga saat ini. 

                                                           
1
M. Zahrul Azyhary, wawancara, Kamis, 23Mei 2019, pukul 14.00. 

2
Ibid, 
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Mulai dari manajemen media, program-

programnya, gaya bersiaran dan lain sebagainya. 

Bukan plagiasi, namun Radio Romansa FM 

Ponorogo lebih mengambil hal-hal yang bisa di 

kembangkan sesuai untuk pasar pendengar di 

Ponorogo. Maka tidak heran jika sejak awal berdiri 

sampai dengan sekarang dikenal sebagai Radio anak 

muda Ponorogo.
3
 

Pada awal berdiri,on airsiaran pertama pada 

tahun 2002 dengan frekuensi 99.9 MHz dengan 

mengantongi izin sementara dari Pemerintah Jawa 

Timur, dengan jargon proud and young channel, 

kemudian mendapatkan izin resmi mengudara yang 

ditetapkan oleh kementerian RI pada tahun 2013 

dengan berpindah ke frekuensi 98.8 MHz, dan 

mengusung jargon baru yaitu good music for people 

yang berarti romansa menghadirkan varian musik 

yang sesuai dengan selera masyarakat usia muda.
4
 

Selama 16 tahun mengudara, Radio Romansa 

FM Ponorogo pernah memperoleh penghargaan, 

yaitu pernah menjadi juara 3 dalam lomba pilot 

project yang diadakan oleh Telkom Indigo pada 

tahun 2011, saat itu Radio Romansa FM Ponorogo 

membuat program tentang radio yang menjadi 

partner dengan pemerintah.  

Selain itu, pada tahun 2016, Radio Romansa 

FM Ponorogo juga pernah mendapatkan 

                                                           
3
Ibid, 

4
Ibid, 
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penghargaan dari Radio Kangguru Australia karena 

telah bekerja sama dengan menyiarkan program 

Radio Kangguru Australia tentang edukasi Bahasa 

Inggris selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 

2019 Radio Romansa FM Ponorogo mulai bekerja 

sama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

sehingga dapat bergabung langsung dan 

menginformasikan kegiatan pemerintahan yang 

dilaksanakan Pemkab Ponorogo sampai dengan 

sekarang.
5
 

Radio Romansa FM Ponorogo memiliki 

karakter yang berbeda dibandingkan stasiun Radio 

lain di Ponorogo yaitumemiliki medium segmentasi 

muda-dinamis dan middle-upper class dengan 

memberikan informasi yang bersifat edukatif dan 

informatif dan menjadi media penampung kreatifias 

generasi muda untuk meningkatkan rasa cinta pada 

kebudayaan nasional. Menghadirkan musik yang 

berkualitas dan selaras dengan jiwa anak muda, 

dinamis dan idealis yang haus akan hiburan dan 

informasi terkini yang sejalan dengan value 

berfikirnya. 

Radio Romansa FM Ponorogo didukung oleh 

para profesional muda yang kreatif, inovatif dan 

berbakat dalam bidang seni dan budaya sehingga 

memantapkan kehadiran Radio Romansa FM 

Ponorogo untuk tetap eksis di jalurnya baik melalui 

program ON Air ataupun Off Air. Juga sebagai media 

                                                           
5
M. Zahrul Azyhary, wawancara,Kamis, 23Mei 2019, pukul 14.00 
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menyampaikan informasi pembangunan, hiburan, 

dan promosi bagi para pengusaha dari segala lapisan 

masyarakat, agar usaha ataupun produknya cepat 

diterima dan dikenal masyarakat luas.  

a. Data umum Radio Romansa FM Ponorogo 

Nama BadanHukum :PT. Radio Manggala 

Nusa 

Nama Station Radio : Romansa FM 

IPP Nomor : 618 tahun 2013 

ISR Nomor :01727859-

000SU/2020142019 

Call Sign : PM6FFZ 

Positioning :Good Music For People 

NPWP :02.033.152.6-647.000 

Alamat Kantor/Studio :Jl. Pacar No. 12 

Ponorogo 

Telp./Fax Kantor : 0352-489193 

Station Manager :M. Zahrul Azyhary, 

S.E. 

Program Manager : Amelia Pratama, S.Sos. 

Marketing Manager :M. Tinampiningsih, 

S.Sos. 

Coverage Area  :Ponorogo, Madiun  (Kec. 

Mlilir & Dolopo), 

Magetan, Wonogiri (Kec. 

Slogohimo), Pacitan 

(Kec.Tegalombo), 

Trenggalek (Kec. Tugu) 

Email                        :romansaradio@yahoo.com 

 romansaradio@gmail.com 

mailto:romansaradio@yahoo.com
mailto:romansaradio@gmail.com
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Facebook :Romansa Proud ‘n 

Young Channel 

Fanpage : Romansa FM Ponorogo 

Twitter : @romansaradio 

SMS/WhatsApp Studio : 08113314999 

Pin BB Studio : D34F9C14 

Instagram : @romansaFMponorogo 

Website : www.romansaFM.com 

b. DataTeknik Radio Romansa FM Ponorogo 

Frekuensi : 98,8MHz  

Pemancar/Antena  : Pyramide AEV Build 

Up Made In Italy 

Circular Polarity 6 Bay 

Audio  : Full Computerized 

System With RISE 

RadioAutomation 

Software 

Daya  : Maksimum Yang 

Diijinkan Pemerintah 

c. Format Siaran 

Komposisi Acara : Umum (Musik, 

Entertainment, News 

&Informasi) 

50% Music & Entertainment 

25% News & Information 

10% Pendidikan 

15% Komersial 

Komposisi Musik : CHR/Contemporary Hits 

Radio (Pop, Jazz, R & B, 

Rock & Alternative) 

http://www.romansafm.com/
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50% Indonesian Hits 

50% International Hits 

Jam On Air : 06.00 – 22.00 (16 jam)
6
 

d. Estimasi Data Pendengar 

1) Demografis
7
 

Berdasar Jenis Kelamin    : 50% Laki-laki 

             50% Perempuan 

Berdasar Profesi          : 50% Pelajar 

          40%White Collar 

            10%House Wife 

Berdasar SES          : 30% A, 

40% B. 

40% C 

Berdasar Usia          : 40% 14 – 19 tahun 

   40% 20 – 29 tahun 

   20%30tahun 

keatas 

2) Psikografis 

Secara global positioning Romansa 

FMPonorogo adalah anak muda, porsi terbesar 

penduduk usia produktif, yang berjiwa dinamis 

dan idealis, yang haus akan hiburan dan 

informasi terkini juga tren terbaru. Juga kelas 

sosial menengah ke atas yang selalu mengikuti 

tren terbaru, bergaya hidup modis, peka 

                                                           
6
Dokumen Radio Romansa FM Ponorogo. 

7
Ibid, 
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terhadap perkembangan zaman (teknologi, 

informasi dan hiburan).
8
 

e. Data log request Radio Romansa FM 

Ponorogo 

Data log request radio Romansa FM 

Ponorogo ini dihitung per 1 Juni 2019 adalah 

sebagai berikut: 

SMS : ±100 SMS Masuk Per 

Hari 
Facebook/Fanpage : 6430 (yang menyukai / 

follower) 

Twitter   : 2168 follower 

Instagram  : 1474 follower
9
 

2. Visi Misi 

Visi dan Misi merupakan suatu pandangan 

perusahaan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan lembaga pada masa yang akan datang. 

Adapun visi misi radio Romansa FM Ponorogo 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadi trend senter Radio FM yang 

akrab dengan kalangan muda, kreatif, 

berwawasan global, bangga berbudaya lokal. 

b. Misi 

1) Mewujudkan masyarakat yang maju, 

terdidik, dan bermartabat melalui 

                                                           
8
Ibid, 

9
Dokumen Radio Romansa FM Ponorogo. 
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penyajian informasi yang sehat dan 

menghibur. 

2) Menanamkan nilai-nilai positif bagi 

kalangan anak muda. 

3) Menyajikan hiburan musik dan siaran 

kata dengan bahasa santun dan berakar 

dari budaya daerah. 

4) Menjalin hubungan berkeinambungan 

yang saling menguntungkan dengan 

pelaku bisnis.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Ibid, 
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3. Struktur organisasi
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Ibid, 

KOMISARIS UTAMA 

YOYOK SRIBUDIONO 

KOMISARIS 

TITIS MURSITO 

DIREKTUR UTAMA 

M. YOESOEP 

DIREKTUR 

R. DEKY N. 

STATION MANAGER 

M. Z. ASYHARY 

Penanggung 

Jawab 

Pemeritahuan 

 

WARIH 

Penanggung 

Jawab 

Siaran 

 

WARIH  

Penanggun

g Jawab 

Teknik 

ASYHARY 

Penanggung 

Jawab Usaha 

 

TINAMPINI

NGSIH 

Penanggun

g Jawab 

Keuangan 

 

FIFIN S. 

REPORTER PENYIAR 

OFF AIR 

PRODUKSI 

MD 

SOFTWAR

E HARDWA

RE 

STAFF STAFF 
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B. Program Acara dan Paket Iklan Radio Romansa 

FM Ponorogo 

1. Program Acara Radio Romansa FM Ponorogo 

Radio Romansa FM Ponorogo memiliki 

program harian yang dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu weekdays program (program acara hari aktif) 

dan weekend program (program acara pada akhir 

pekan). Program radio Romansa FM Ponorogo 

memiliki konten acarayang beragam dan dapat 

diuraikan sebagai berikut.
12

 

a. Weekday program (program harian) 

Weekday program (program harian) 

adalah program yang tayang setiap hari Senin 

sampai dengan hari Jum’at pada jam onair 

yang dimiliki oleh radio Romansa FM 

Ponorogo yaitu jam 06.00-22.00. Dalam 

weekday program (program harian) terdapat 6 

program aktif yang sangat beragam dan 

memiliki karakteristik masing-masing. 

Program harian tersebut diantaranya: 

1) Jam Weker 

Jam weker adalah program pagi On 

Air jam 06.00-08.00. Konten acara adalah 

obrolanpagi yang cheerful&request time, 

program ini untuk pendengar anak muda 

lagu yang disajikan top 40 up beat.Selain 

itu program ini memiliki keistimewaan 

                                                           
12

Dokumen Radio Romansa FM Ponorogo. 
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karenamenjadi salah satu prime time
13

 

radio Romansa FM Ponorogo. Seperti 

yang dinyatakan oleh Tinaminingsih head 

of marketing Radio Romansa FM 

Ponorogo sebgai berikut: 

“prime time radio ya di 3 

program, ada di jam weker, 

tracksy dan jjs...”
14

 

Berdasarkan wawancara diatas 

dapat dijelaskan bahwa prime time yang 

terdapat di Romansa FM Ponorogo berada 

di program Jam weker pukul 06-08.00, 

program tracksy pukul 12.00-14.00, dan 

jjs atau jalan-jalan santai pukul 17.00-

19.00. 

2) Morning Coffee 

Morning Coffee merupakan program 

berita dan informasi yang memberikan 

kabar berupa berita lokal, nasional, 

internasional dantips kesehatan. Program 

ini untuk pendengar semua kalangan usia 

dan on airpada jam 09-00-11.00. 

Selainituprogram ini memiliki 

keistimewaan yaitu adanya segmenPolice 

Linesetiap hari Jumat pada jam 09.00-

10.00talkshow tentang hankam dengan 

narasumberdari POLRESTA Ponorogo. 

                                                           
13

Prime time adalah waktu pada saat stasiun radio memiliki pendengar yang 

paling banyak. 
14

Tinampiningsih, wawancara,Kamis, 23Mei 2019, pukul 14.00 
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Dan Klinik On Linesetiap hari Kamis pada 

jam 09.00-10.00talkshow tentang 

kesehatan dengan narasumber dari 

DINKES Kab. Ponorogo. 

3) Tracksy 

Program ini untuk info terbaru 

seputar dunia musikbaik musik Indonesia 

atau mancanegara &request 

time(memutarkan lagu 

permintaanpendengar).Program ini 

untukpendengar Anak muda. Daftar 

laguyang disajikan New Top Hit 

Track(Indonesia-Manca). Program ini juga 

merupakan salah satu prime time nya radio 

romansa FM Ponorogo.
15

 

4) Rock Session 

Program yang memberikan 

informasi seputar musik rock. Sesuai 

dengan nama programnya maka program 

ini menyajikan lagu rock seperti rock 

alternatif, hardcore, rock klasik, heavy 

metal(Indonesia-Manca). Program rock 

session ini adalah program yang sangat 

segmented ke pendengar yang menyukai 

musik genre rock. 

5) JJS 

JJS (Jalan Jalan Santai) merupakan 

Program dengan info - info 

                                                           
15

 Dokumen Radio Romansa FM Ponorogo 
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ringan.Estimasi audiensberupa anak muda. 

Daftar lagu berupaTop 40 &New Top 

Hit(Indonesia-Manca). Program ini 

merupakan salah satu prime time nya radio 

Romansa FM Ponorogo. 

6) Night Rhythm 

Night Rhyrhm merupakan program 

dengan Konten acara obrolanmalamyang 

ringan dan request(memutarkan lagu 

permintaan pendengar).Estimasi audiens 

semua umur, lagu yang disajikan 

berupaTop 40 Low Beat (Indonesia-

Manca).
16

 

b. Weekend Program (Program Akhir Pekan) 

Weekend program (program akhir pekan) 

adalah program yang tayang setiap hari Sabtu 

dan Minggu sesuai dengan jam On Air Radio 

Romansa FM ponorogo dari jam 06.00-22.00. 

Program acara yang terdapat dalam akhir 

pekan merupakan program yang berbeda 

dengan program harian. Program akhir pekan 

lebih mendukung pada aktivitas yang sering 

dilakukan orang-orang pada hari Sabtu dan 

Minggu. Program acara tersebut berupa: 

1) Tumis 

Tumis atau kependekan dari Sabtu 

Minggu Eksis adalah program pagi yang 

                                                           
16

Ibid, 
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On Air pada hari sabtu dan minggu jam 

06.00-08.00. Program ini menemani 

orang-orang untuk memulai aktivitas di 

akhir pekan, program ini merupakan  

program ringan dengan informasi seputar 

musik dan drama dari Korea Selatan. 

Program ini masuk program baru tahun 

2019 yang ditujukan untuk penggemar 

idol grup dan drama Korea Selatan yang 

sekarang sangat digemari anak muda. 

2) Domino 

DOMINO atau Dominasi Musik 

Indonesiamerupakan program acara yang 

menghadirkan musik-musik Indonesia, 

dan informasi ringan seputar lokasi liburan 

untuk weekendtersebut.
17

 

3) Movie Goers 

Movie goers adalah program yang 

menginformasikan seputar dunia film yang 

sedang tayang atau yang akan tayang. 

Musik yang disajikan berupa 

originalsoundtrack atau OST film. 

Program ini memberikan rekomendasi 

seputar film yang bagus dan bisa ditonton 

pada saat akhir pekan. 

4) I-tech 

I-Tech adalah program yang 

menginformasikan seputar dunia teknologi 
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atau gadget. Musik yang disajikan pada 

program ini berupa lagu top 40 

mancanegara- Indonesia. 

5) Jomblo Room 

Jomblo room merupakan salah satu 

program yang sangat digemari oleh 

pendengar karena orang yang belum 

memiliki pasangan antusias dengan 

program ini. Program ini memberikan 

ruang bagi orang yang belum memiliki 

pasangan bisa mengenalkan diri mereka 

kepada publik dengan menyertakan data 

diri mereka. 

6) Cooling Down 

Cooling Downmerupakan program 

dengan konten acara obrolan malam yang 

ringan dan requestatau meminta lagu yang 

ingin mereka dengar. Estimasi audiens 

semua umur, lagu yang disajikan berupa 

Top 40 Low Beat (Indonesia-Manca).
18

 

7) WeekendShow 

Weekendshow merupakan program 

yang memberikan informasi lucu, seru dan 

unik. Program ini memberikan ruang 

kepada komunitas lokal untuk 

mengenalkan komunitas mereka ke 

masyarakat luas dengan talkshow diacara 

ini. 
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8) Sunday English 

Sunday English merupakan english 

interactive talk education atau seluruh 

siaranmenggunakan bahasa Inggris 

(kerjasama dengan Radio Kangguru 

Australia). 

9) Top Level 

Top level merupakan program yang 

membahas tentang tangga lagu Radio 

Romansa FM Ponorogo new top hit track 

Indonesia dan Manca. 

10) Rumah Indie 

Rumah indie merupakan wadah bagi 

band Indie dan Info mengenai band-band 

indie yang ada di Ponorogo dan sekitarnya 

yang ingin mengenalkan band kepada 

masyarakat. Lagu yang disajikan berupa 

lagu indie.
19

 

 

2. Paket IklanRadio Romansa FM Ponorogo 

Radio Romansa FM Ponorogomemiliki daftar 

harga yang disebut dengan paket iklan yangdibagi 

menjadi beberapa macam dimulai dari iklan 

regulersampai dengan paket blocking time.
20

 Setiap 

paket iklanmemiliki harga yang berbeda-

bedadisertaidengan kompensasi tertentu. 
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Sebelum membahas terkait daftar harga dan 

paket iklan, Radio Romansa FM Ponorogo 

memiliki strategi tersendiri dalam menentukan 

harga. Menurut Fifin selaku bendahara strategi 

penetapan harga yang dilakukan oleh Radio 

Romansa FM Ponorogo sebagai berikut: 

“menentukan harga iklan ya dengan melihat 

harga dari pesaing, menentukan harga 

dibawah harga pasar (pesaing). Harga iklan 

diluar pertayang sekitar 25-50. Sedangkan 

kita ambil dipaling bawah sekitar 25-30, agar 

konsumen tertarik untuk iklan di romansa. 

Serta dengan memberikan bonus iklan diluar 

paket iklan.” 

 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa penentuan harga iklan dilakukan dengan 

cara melihat harga pesaing dan menentukan 

dibawah harga pasar/pesaing 

Harga reguler yang ditawarkan Radio 

Manggala Nusa Ponorogo Rp. 25.000, ini 

merupakan harga 1 kali iklan di siarkan baik berupa 

iklan spot (iklan yang dikemas dalam bentuk 

rekaman dan divariasikan dengan musik atau efek 

tertentu) atau iklan adlibs (iklan yang dibaca oleh 

penyiar) dalam durasi 60 detik. 

Harga yang ditawarkan cukup murah tetapi 

seperti yang terlihat pada paket bulanan danakan 

jauh lebih murah lagi apabila pengiklan mengambil 

harga paket bulanan yang tersedia yang sudah 
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termasuk biaya pembuatan iklan dan terdapat 

kompensasi maupun bonus tambahan jumlah siar. 

Harga iklan tips/info ditawarkan radio 

Romansa FM Ponorogo Rp 50.000 per satu kali 

siaran yang memiliki durasi 5-10 menit. Ini 

merupakan harga satu kali siaran ditambah lagi 

kompensasi atau bonus 1 spot dan adlibs. Jika 

didapatkan pada harga paket bulanan iklan insert 

tips/info seharga Rp 1.500.000 durasi maksimal 5 

menit dengan mendapatkan kompensasi 2 kali spot, 

1 kali adlibs, dan bonus 3 kali spot perhari.
21

 

Harga iklan berupa kuis dengan hadiah dari 

sponsor ditawarkan dengan harga Rp. 100.000 satu 

kali siaran yang memiliki durasi 5-10 menit. Jika 

mengambil iklan ini sudah termasuk mendapatkan 

bonus 2 kali spot di acara dan 1 kali adlibs. Jika 

mengambil harga paket bulanan iklan kuis bisa 

berdurasi 15 menit, mendapatkan harga Rp 

2.500.000 ditambahkan bonus 3 kali spot lepas 

perhari. Dengan pengambilan harga paket maka 

dapat disimpulkan bahwa harga paket bulanan akan 

jauh lebih murah dan menghemat sekitar 500.000.
22

 

Iklan semi blocking time adalah iklan dengan 

memblocking waktu 60 menit dengan iklan lain 

tetap disiarkan seperti biasa. 

Mendapatkankompensasi 4 kali spot diacara, 2 kali 

adlips di acara dengan sponsor lain tetapi beda 
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jenis. Iklan ini ditawaran dengan harga Rp 500.000 

satu kali siaran. 

Iklan blocking time adalah iklan dengan 

memblocking waktu 60 menit tanpa iklan lainnya 

disiarkan, dan hanya menyiarkan satu iklan yang 

bersangkutan saja. Iklan ini mendapatkan 

kompensasi 6 kali spot di acara dan 4 kali adlips di 

acara. Harga reguler yang ditawarkan dalam iklan 

ini adalah Rp 1.000.000 satu kali siaran. Jika dalam 

paket bulanan maka akan jauh lebih murah dengan 

harga Rp 5.000.000 dengan kompensasi 6 kali spot 

dalam acara, 4 kali adlips di acara, dan bonus 3 kali 

spot lepas perhari. 

Paket iklan yang terdapat di Romansa FM 

Ponorogo dapat menjangkau semua kalangan 

masyarakat mulai dari ekonomi menengah 

kebawah sampai ekonomi menengah keatas, hal 

tersebut juga dibuktikan dengan note yang terdapat 

dalam paket yang ditawarkan yang berbunyi 

menerima kerja sama dalam bentuk yang lain 

sesuai kesepakatan bersama.
23

 

Iklan radio Romansa FM Ponorogo memiliki 

penempatan yang berbeda-beda, sesuai dengan 

paket iklan yang dipilih oleh client atau 

berdasarkan permintaan client sendiri. Penempatan 

paket iklan tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

                                                           
23
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a. Paket spot atau adlibsditempatkan pada 

keseluruhan program karena agar 

pendistribusian merata pada keseluruhan 

program dan semakin besar kemungkinan iklan 

dapat didengar oleh masyarakat. 

b. Paket sponsor atau paketblocking time 

ditempatkan pada program prime time Radio 

Romansa FMPonorogo yaitu jam weker 06.00-

08.00, tracksy 12.00-14.00 dan jalan-jalan 

santai 17.00-20.00. prime time yaitu slot waktu 

yang paling banyak pendengarnya. 

c. Paket kuis ditempatkan pada program jalan-

jalan santai dan pada saat bulan Ramadhan 

terdapat pada program saur jam 02.00-04.00 

dan program buka puasa jam 18.00-19.00 

karena pada jam tersebut banyak pendengar 

yang bangun untuk makan saur dan menunggu 

waktu berbuka puasa. Selainitu pada saat 

berbuka puasa, di Radio Romansa terdapat 

tausiyah bersamaustad lokal yang dapat 

menarik minat pendengar untuk mendengarkan 

radio. 

d. Paket insert tips / atau info, ditempatkan pada 

program Morning coffee karena pada program 

ini segmented ke seluruh umur tidak hanya 

anak muda saja, sehingga penempatan sesuai.
24
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3. Promosi Program dan Paket Iklan Radio 

Romansa FM Ponorogo 

Ada beberapa kegiatan promosi yang 

dilakukan pihak Radio Romansa FM Ponorogo, hal 

tersebut dilakukan guna memperkenalkan 

perusahaan dan program yang dimiliki Romansa 

terhadap calon pengiklan. Menurut M. Zahrul 

Asyhari selaku Station Manager promosi yang 

dilakukan Romansa FM Ponorogo sebagai berikut: 

“untuk promosi saat ini ya cuma melalui 

media sosial saja  update tentang aktivitas 

Radio, untuk direc keluar sekarang hampir 

tidak ada ya. Dulu sempat iklan di koran, di 

publik di tempat-tempat umum dan juga di 

PCC itu kan juga temasuk promosi juga. Dan 

kita juga lebih mengajak orang-orang untuk 

mendengarkan radio, yang pertama itu”
25

 

 

Dari wawancara diatas penulis 

menyimpulkan bahwa promosi yang dilakukan 

pihak radio Romansa FM Ponorogo meliputi: 

1. Periklanan di media koran 

2. Program promosi ditempat-tempat umum seperti 

memasang spanduk di PCC (Ponorogo City 

Center). 

3. Program promosi langsung ke masyarakat 

dengan mengajak mendengarkan radio 

Romansa. 
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Selain itu Radio Romansa FM Ponorogo juga 

melakukan promosi dengan cara menawarkan 

proposal kepada pengusaha-pengusaha lokal, 

produk atau jasa maupun lembaga 

pendidikan.Seperti misalnya pada pengusaha lokal 

yaitu Toko Nam Putra atau Nabila cake bakery and 

pastry, dan  pengusaha jasa seperti happy cut atau 

PT. Telkom, serta pada lembaga pendidikan 

misalnya Wearnes Education center dan Akademi 

Komunitas Negeri (AKN) Pacitan. 

Promosi juga dilaksanakan melaluievent DJ 

Challenge yaitu ajang pencarian bakat penyiar, 

mengadakan acara off air seperti bagi-bagi takjil 

ketika bulan puasa, dan buka puasa bersama anak-

anak panti asuhan. Serta memberikan hadiah kepada 

pendengar setia radio RomansaFM Ponorogo
26

 

C. Konstribusi Strategi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Iklan Di Radio Romansa FM 

Ponorogo 

Romansa FM Ponorogo adalah radio favorit 

anak muda Ponorogo, sebuah medium yang memiliki 

segmentasi muda – dinamis dan middle – upper 

classdengan memberikan informasi yang bersifat 

edukatif dan informatif serta menjadi media penampung 

kreatifitas generasi muda untuk meningkatkan rasa 

cinta pada kebudayaan nasional.Menghadirkan music 

yang berkualitas dan selaras dengan jiwa anak muda, 

dinamis dan idealis yang haus akan hiburan dan 
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informasi terkini yang sejalan dengan value 

berfikirnya.
27

 

Romansa FM Ponorogo merupakan media 

informasi yang memiki segmen anak muda kekinian 

bersifat edukatif dan informatif yang juga memberikan 

kesempatan anak muda Ponorogo untuk dapat 

mengembangkan bakat dan minat dibidang 

broadcasting sekaligus media hiburan dan informasi 

yang tepat. 

Didukung oleh para profesional muda yang 

kreatif, inovatif dan berbakat dalam bidang seni dan 

budaya sehingga memantapkan  kehadiran Romansa 

untuk tetap exist di jalurnya baik melalui program On 

Air ataupun Off Air.  Juga sebagai media penyampai 

informasi pembangunan, hiburan, dan promosi bagi 

para pengusaha dari segala lapisan masyarakat, agar 

usaha ataupun produknya cepat diterima dan dikenal 

masyarakat luas.
28

 

Romansa FM Ponorogo merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa. Menurut data diatas 

menjelaskan bahwa Romansa menyajikan produk yang 

berkulitas bagus dengan suguhan profesional muda 

yang kreatif, inovatif dan berbakat supaya dapat 

membawakan program On Air dan Off Air dengan baik 

dan menghibur untuk masyarakat yang diharapkan 

dapat menarik pengiklan. Dan juga media jasa 

informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk 
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mengenalkan produk atau usahanya agar diterima oleh 

masyarakat secara luas sesuai dengan visi misi 

perusahaan. 

Strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan 

oleh Radio Romansa FM Ponorogo dalam melakukan 

tindakan pemasaran untuk tujuan mencapai target 

perusahaan. Dalam menyusun strategi meningkatkan  

jumlah pengiklan ada beberapa hal yang dilakukan 

seperti yang disampaikan oleh M. Zahrul Azyhary 

Station Manajer Radio RomansaFM Ponorogo saat 

diwawancara sebagai berikut: 

“Dalam meningkatkan jumlah pengiklan ya 

dengan meningkatkan kualitas program, karena 

kita jualan program ya maka seorang pengiklan 

akan tertarik ketika program kita bagus dan 

didengerin orang banyak. Trus kemudian yang 

kedua adalah kepercayaan . jadi buat para 

pengiklan kita itu lebih percaya –oh ternyata 

iklan diromansa itu ada untungnya-, jadi kita 

harus kasih feedback ke mereka. Kemudian 

kepuasan yang jelas harus kita berikan. 

Selanjutnya ada target-target yang tercapai dari 

client ketika mereka iklan kekita. Makanya kita 

selalu berusaha untuk pause bagaimana 

brandingnya sebuah produk diromansa itu akan 

bisa jalan, kita berusaha seperti itu”
29
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Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam meningkatkan jumlah iklan 

Radio Romansa FM Ponorogo dilakukan dengan 

berbagai cara, meliputi: 

1. Meningkatkan kualitas program. Dengan cara 

membuat program semenarik mungkin agar 

banyak pendengar yang tertarik unutk 

mendengarkan radio Romansa FM Ponorogo, 

sehingga akan menarik pengiklan untuk 

mengiklankan produk mereka. 

2. Mendapatkankepercayaan dari pengiklan 

3. Membuat pengiklan merasapuas, sehingga tetap 

menjalin kerjasama untuk mengiklankan produk 

mereka di radio Romansa FM Ponorogo 

4. Membantu pengiklan mencapai target-target 

mereka. 

Penerapan strategi pemasaran merupakan upaya 

yang dilakukan dalam  mencapai target perusahaan dan 

mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Strategi 

pemasaran yang diterapkan Radio Romansa FM 

Ponorogo untuk menawarkan dan memasarkan 

produknya agar menghasilkan tanggapan yang 

diinginkan yaitu berupa peningkatan jumlah iklan di 

perusahaan. 
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Tabel 01. Jumlah pengiklan radio Romansa FM Ponorogo 

Bulan Jumlah Pengiklan 

Januari 2019 10 

Februari 2019 13 

Maret  2019 12 

April 2019 10 

Mei 2019 13 

Juni 2019 14 

Juli 2019 15 

Sumber : Manajemen PT. Radio Manggala Nusa 

Ponorogo 

Tabel diatas merupakan jumlah keseluruhan 

pengiklan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 

tahun 2019. Selama kurun waktu 7 bulan, jumlah iklan 

yang masuk setiap bulannya memiliki jumlah yang 

berbeda. Adapun iklan terbanyak jatuh pada bulan Juli 

dengan jumlah 15 iklan, sedangkan untuk iklan yang 

paling sedikit terdapat pada bulan Januari dan April 

dengan jumlah 10 iklan. 

Peningkatan jumlah pengiklan selalu identik 

dengan kepuasan konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsi produk pada sebuah perusahaan, seperti 

meningkatkan jumlah pengiklan pada radio Romansa 

FM Ponorogo yang didasari oleh kepuasan konsumen 

untuk memilih mengiklankan produk di program 

Romansa. Berikut ini adalah pendapat pengiklan yang 

ditemui peneliti. Seperti yang diungkapkan saudari 

Thalia sebagai berikut: 



63 
 

 

“karena produk-produk yang saya tawarkan buat 

masyarakat itu kan rata-rata untuk segmen anak 

muda dan romansa itu programnya untuk anak 

muda jadi pas, harganya itu nggak terlalu mahal 

jadi ya cocoklah, sepadan dengan apa yang kita 

dapat dan tempatnya juga nggak jauh”
30

 

 

Dari penjelasan narasumber di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa komponen bauran pemasaran 

yang berperan dalam kepuasan pada client adalah 

product, price, place dan promotion sehingga dapat 

membuat pengiklan puas sehingga mengiklankan 

produknya di Romansa. 
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 Thalia Almaida, Wawancara, Jumat 12 Juli 2019 , Pukul 14.00 
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BAB IV 

ANALISIS BAURAN PEMASARAN DALAM 

MENINGKATKAN JUMLAH IKLAN DI RADIO 

ROMANSA FM PONOROGO 

 

Strategi pemasaran dalam perusahaan jasa media 

massa menjadi hal paling penting yang harus 

diperhatikan. Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui 

keinginan masyarakat, sehingga perusahaan dapat 

mengkonsep strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

memberikan bentuk jasa yang memuaskan. Romansa FM 

Ponorogo memperhatikan tiga hal dalam melakukan 

strategi dalam upaya merebut pangsa pasar, yaitu 

segmentasi, positioning, dan targetting. 

Strategisegmentasi, targetting dan positioning yang 

tepat dapat berkompetensi dengan media lainnya dan 

dapat memberikan ciri khas terhadap media itu sendiri 

sehingga dapat menarik audiens untuk tetap mengikuti 

media tersebut.
1
 

Romansa FM Ponorogo memiliki strategi tersendiri 

untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan 

perusahaan jasa serupa. Strategi pemasaran dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam membuat 

strategi pemasaran maka perusahaan harus menerapkan 

teori bauran pemasaran. 

Bauran pemasaran (marketing mix), merupakan alat 

bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu 

program pemasaran yang perlu di pertimbangkan agar 

                                                           
1
 Morissan,Manajemen Media Penyiaran(Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2011), 197. 
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implementasi strategi pemasaran dan positioning yang 

ditetapkan dapat berjalan sukses.
2
Bauran pemasaran yang 

diterapkan setiap perusahaan berbeda-beda tergantung 

perusahaan tersebut bergerak dibidang produk atau jasa. 

Hal tersebut diimplementasikan untuk mencapai target 

perusahaan. 

A. Implementasi Bauran Pemasaran Radio Romansa 

FM Ponorogo 

Berikut ini adalah analisa implementasi bauran 

pemasaran Radio Romansa FM Ponorogo berdasarkan 

paparan data yang terdapat dalam bab III dengan 

menggunakan teori berdasarkan dalam bab II. 

1. Product(produk) 

Produk merupakan barang atau jasa yang 

ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan memiliki 

kemasan, warna, mutu dan merek. Produk yang 

dihasilkan oleh Radio Romansa FM Ponorogo 

adalah produk jasa yang bergerak dibidang teknologi 

informasi.  

Produk yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah program. Program merupakan segala hal yang 

ditayangkan media penyiaran untuk memenuhi 

kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program 

memiliki pengertian yang sangat luas. Program atau 

acara yang disajikan adalah faktor yang membuat 

audien tertarik untuk mengikuti siaran yang 

dipancarkan oleh media penyiaran. Program 

                                                           
2
Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani,Manajemen Pemasaran Jasa 

Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 70. 
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dapatdianalogikan dengan produk atau barang 

(goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada 

pihak lain, dalam hal ini audiens.3 

Romansa FM Ponorogo menyajikan program 

pilihan yang digunakan sebagai strategi 

meningkatkan kualitas program agar dapat menarik 

minat pengiklan dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. Ada 16 program yang ditawarkan 

kepada pendengar dan pengiklan yaitu program 

harian yang dibagi menjadi dua kelompok, 

diantaranya weekdays program (program acara hari 

aktif) dan weekend program (program acara pada 

akhir pekan).  

Weekdays program (program acara hari aktif) 

memiliki program jam weker, morning coffee, 

tracksy, rock session, jalan-jalan santai, dan 

nighthym. Sedangkan dalam weekend program 

(program acara pada akhir pekan) memiliki program 

sabtu minggu eksisi, dominasi musik indonesia, 

weekend show, Sunday english, movie goers, I-tech, 

top level, rumah indie dan cooling down. Romansa 

FM Ponorogo mempunyai strategi pada setiap 

program yang ada agar berbeda dengan yang 

lainnya. Yaitu segmen pendengar yang ditempatkan 

pada setiap program berbeda tergantung informasi 

dan lagu yang disajikan serta memberikan kebebasan 

kepada pendengar untuk meminta lagu (request) 

yang ingin di dengarkan oleh pendengar. 

                                                           
3
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Teori yang sama adalah tiga tingkatan produk, 

yaitu:
4
 

1) Produk inti (the core product)  merupakan 

manfaat dasar sebenarya yang dibeli oleh 

customer 

2) Produk sebenarnya (the actual product) 

merupakan versi dasar dari produk misalnya 

pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi ciri 

khas. 

3) Produk tambahan (augment product) merupakan 

produk tambahan yang bertujuan agara produk 

berbeda dengan produk pesaing. 

Keenambelas program yang dimiliki radio 

Romansa FM Ponorogo ini akan menghasilkan iklan 

yang berbeda-beda sesuai dengan segmen pendengar 

yang ditentukan. Sehingga masyarakatdan pengiklan 

dapat merasakan hasil dari pembedaan segmen dan 

dapat meletakkan produk mereka pada program yang 

tepat serta produk mereka dapat tersampaikan pada 

target segmen pendengar yang tepat pula. Romansa 

FM Ponorogo memiliki perbedaan yaitu menjadi 

satu-satunya radio yang berkiblat pada radio di kota 

besar seperti Hardrock Surabaya, Prambors dan lain 

- lain yang segmented ke anak muda. 

Product is customer solution, jadi Romansa FM 

Ponorogo memberikan berbagai produk kepada 

masyarakat (pengiklan ) agar menjadikan solusi 

                                                           
4
Harman Malau, Manajmen Pemasaran Teori dan Aplikasi 

Pemasaran Era Tradisional Sampai Era Modernisasi Global ( Bandung: 

Alfabeta, 2017),  31. 
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dalam pilihannya. Masyarakat akan memilih dari 

sekian banyak produk yang ditawarkan dari radio 

lain, namun Radio Romansa FM Ponorogo 

memberikan solusi dari pilihan yang diinginkan oleh 

masyarakat (pengiklan/client). 

 

2. Price (harga) 

Strategi penentuan harga (pricing)  sangat 

signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen 

dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan 

konsumen untuk membeli.
5
 Jadi bukan tidak 

mungkin jika strategi yang digunakan tidak tepat 

maka akan menurunkan daya beli masyarakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bendahara Radio Romansa FM Ponorogo diketahui 

bahwa strategi menentukan harga Radio Romansa 

FM Ponorogo dilakukan dengan menentukan harga 

dibawah harga pasar atau pesaing, harga pasar 

sekitar Rp. 25.000 – Rp. 50.000 sedangkan Radio 

Romansa FM Ponorogo mengambil dari kelas bawah 

Rp. 25.000 – Rp. 30.000. Hal tersebut didukung 

dengan data dari Radio Romansa FM Ponorogo yang 

menunjukkan bahwa harga yang ditentukan sesuai 

dengan nominal tersebut. 

Selain itu Radio Romansa FM Ponorogo 

memberikan varian harga yang bermacam-macam 

mulai dari harga reguler sampai dengan harga paket. 

                                                           
5
Rambat Lupiyoadi Dan Hamdani,Manajemen Pemasaran Jasa 

Edisi 2 (Jakarta: Salemba 4, 2008), 72. 
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Terdapat perbedaan pada kedua harga tersebut yaitu 

pada pelayanan yang di berikan. Harga paket 

mendapatkan potongan harga, kompensasi, 

pembuatan iklan dan diskontertentu. Hal ini sesuai 

dengan teori strategi penentuan harga multiple-unit 

pricing
6
(harga rabat): memberikan potongan harga 

tertentu apabila konsumen membeli produk dalam 

jumlah banyak.Misalnya Radio Romansa FM 

Ponorogo terdapat harga reguler untuk harga 

program blocking time/talkshow seharga Rp. 

1.000.000 per satu kali siaran dengan kompensasi 6 

kali spot dan 4 kali adlips di acara, sedangkan jika 

membeli dalam jumlah banyak dengan mengambil 

program paket bulanan maka harga paket blocking 

time/talkshow menjadi harga Rp. 5.000.000 per 

bulan mendapatkan kompensasi 6 kali spot, 4 kali 

adlips di acara dan bonus 3 kali spot lepas perhari 

serta sudah termasuk biaya pembuatan spot iklan. 

Jadi akan jauh lebih murah jika pengiklan 

mengambil harga paket iklan bulanan dari pada iklan 

reguler, dengan iklan bulanan maka masih 

mendapatkan gratis pembuatan iklan spot dan bonus 

tiga tayangan spot perharinya. 

Dengan demikian ada dua strategi penentuan 

harga yang digunakan Radio Romansa FM Ponorogo 

yaitu Penetration pricing dan multiple – unit pricing 

(harga rabat). 

                                                           
6
Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi 

(Yogyakarta: Andi Offset,2016),217. 
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3. Place (tempat) 

Place pada produk yang menawarkan jasa 

diartikan sebagai tempat pelayanan jasa tersebut. 

Tempat/saluran distribusi merupakan keputusan 

distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap 

jasa bagi para konsumennya. Tempat dimana produk 

tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet 

yang memugkinkan konsumen dapat dengan mudah 

memperoleh suatu produk.
7
 

Dalam perusahaan media penyiaran tempat 

tidak sekedar lokasi usaha yang strategis. Akan 

tetapi tentang distribusi program, yang artinya 

bagaimana mengirim program dan kapan waktu 

siaran yang tepat bagi program itu. Hal pertama 

menyangkut proses pengiriman program dari 

transmisi hingga diterima audien melalui pesawat 

TV dan Radio. Hal kedua adalah mengenai 

pemilihan waktu siaran yang tepat bagi program.
8
 

Berdasarkan wawancara dengan head of 

marketing Radio Romansa FM Ponorogo diketahui 

bahwa strategi penempatan iklan dilakukan dengan 

meletakkan iklanpada program dan jam tertentu, 

diantaranya: 

a) Reguler spot dan adlips pada semua program 

acara.Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
7
Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis 

Kontemporer (Bandung:Alfabeta,2017),  39. 

8
Morrisan, Manajemen Media Penyiaran (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), 285. 
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Radio Romansa FM Ponorogo dalam 

menempatkan iklan spot dan adlips reguler 

menggunakan stategi kesepakatan penayangan 

iklan yaitu waktu tertentu. Waktu tertentu 

disebut juga dengan Run-of-the-schedule (ROS), 

ini adalah kesepakatan di mana waktu 

penayangan suatu iklan ditentukan oleh stasiun 

penyiaran dan bukan ditentukan oleh pemasang 

iklan.
9
 

b) Paket sponsor atau paketblocking time 

ditempatkan pada program prime time Radio 

Romansa FM Ponorogo yaitu jam weker 06.00-

08.00, tracksy 12.00-14.00 dan jalan-jalan santai 

17.00-20.00. Penulis dapat menyimpulkan 

bahwa paket sponsor ataupaketblocking time 

menggunakan strategi penayangan iklan 

kesepakatan khusus. Kesepakatan ini mengatur 

tarif iklan berdasarkan jumlah audien yang 

mengikuti suatu program siaran. Pemasangan 

iklan yang ingin menempatkan iklannya pada 

suatu program yang populer dengan jumlah 

audien yang besar biasanya harus membayar 

lebih mahal.
10

 

c) Paket kuis ditempatkan pada program jalan-jalan 

santai dan pada saat bulan Ramadhan terdapat 

pada program saur jam 02.00-04.00 dan 

program buka puasa jam 18.00-19.00 karena 

                                                           
9
Ibid,  432. 

10
Ibid, 432. 



72 
 

 

pada jam tersebut banyak pendengar yang 

bangun untuk makan saur dan menunggu waktu 

berbuka puasa. Selainitu pada saat berbuka 

puasa, di Radio Romansa terdapat tausiyah 

bersamaustad lokal yang dapat menarik minat 

pendengar untuk mendengarkan radio. Serta 

Paket insert tips / atau info, ditempatkan pada 

program Morning coffee karena pada program 

ini segmented ke seluruh umur tidak hanya anak 

muda saja, sehingga penempatan sesuai. Kedua 

strategi penempatan tersebut sesuai dengan 

bentuk kesepakatan penayangan iklan waktu 

tertentu. Kesepakatan ini stasiun radio akan 

menyiarkan iklan pada saat yang paling tepat 

(the best available time) dalam periode waktu 

tertentu.
11

 

4. Promotion (promosi) 

Promosi dipandang sebagai arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran.
12

 Jadi promosi merupakan salah satu 

aspek yang penting dalam menejemen pemasaran, 

dan sering dikatakan sebagai “proses berlanjut”. Ini 

disebabkan karena promosi dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan. Ada 

                                                           
11

Ibid, 433. 
12

Basu Swastha,Azas Azas Marketing (Yogyakarta: Liberty, 1979), 

237. 
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beberapa unsur promosi yang dilakukan oleh Radio 

Manggalanusa Ponorogo, diantaranya: 

a) Advertasing (periklanan) 

Periklanan adalah komunikasi non-

individu, dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, 

lembaga non-laba, sera individu-individu.
13

 Dari 

hasil penelitian, Radio Romansa FM Ponorogo 

dalam melakukan promosi / iklandengan cara 

memasang iklan di koran, memasangan spanduk 

di keramaian yang bisa dilihat masyarakat 

umum seperti misalnya Radio romansa FM 

Ponorogo memasang spanduk di PCC 

(Ponorogo City Center). 

b) Personal selling 

Personal selling adalah interaksi antar 

individu saling bertemu muka yang ditujukan 

untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, 

atau mempertahankan hubungan pertukaran 

yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
14

 

Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh 

Radio Romansa FM Ponorogo selain memasang 

iklan dikoran juga melakukan promosi langsung 

ke masyarakat, pelaku usaha lokal, atau lembaga 

pendidikan, dengan memberikan informasi 

mengenai program apa saja, dan kelebihan yang 

                                                           
13

Ibid,245. 
14

Ibid, 260. 
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dimiliki pihak Radio Romansa FM Ponorogo 

kepada calon pengiklan baru. 

c) Public relation 

Kotler dan Gary menyebut Public 

Relations yang artinya menciptakan “good 

relation” dengan public, agar masyarakat 

memiliki image yang baik terhadap perusahaan. 

Melalui publik relation dapat membentuk 

pandangan baik terhadap perusahaan.
15

Begitu 

juga dengan Radio Romansa FM Ponorogo agar 

memiliki image yang baik dari masyarakat, 

dilakukan dengan kegiatan off air seperti bagi-

bagi takjil ketika bulan puasa, dan buka puasa 

bersama anak-anak panti asuhan, serta event DJ 

Challenge yang mencari bakat masyarakat lokal 

yang mempunyai kemampuan dibidang 

kepenyiran agar dapat menyalurkan bakat dan 

minatnya dibidang broadcasting.  

d) Sales promotion (promosi penjualan) 

Promosi penjualan adalah kegiatan-

kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan, dan publisitas, yang mendorong 

efektivitas pembelian konsumen dan pedagang 

dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, 

pameran, demonstrasi, dan sebagainya.
16

 Radio 

Romansa FM Ponorogo menerapkan sales 

promotion dengan memberikan hadiah kepada 

                                                           
15

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 187. 
16

Basu Swastha.Azas Azas Marketing. , 279 
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pendengar setia radio romansa. Hadiah tesebut 

berupa hadiah hiburan seperti jam dinding yang 

diberikan kepada beberapa pendengar setia. 

Hadiah di berikan sebagai tanda terimakasih 

karena sudah menjadi pendengar Radio 

Romansa. Pendengar setia dalam kategori ini 

merupakan sebuah toko, kafe atau warung kopi 

yang pada tempat tersebut mendengarkan radio 

romansa setiap hari.
17

 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Radio Romansa FM Ponorogo dalam 

melakukan promosi menggunakan elemen 

strategi seperti yang diungkapkan oleh Philip 

Kotler dan Gary Amstrong meliputiadvertising, 

personal selling, public relation dan sales 

promotion
18

. 

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa implementasi bauran pemasaran yang 

dilakukan Radio Romansa FM Ponorogo membaurkan 

elemen-elemen yang ada dalam pemasaran sebagai 

strategi menghadapi persaingan dengan radio 

disekitarnya. 

Pembauran elemen-elemen tersebut ditekankan 

pada 4P, yaitu : product (produk), price (harga), place 

(tempat/lokasi), dan Promotion (promosi).Product 

(Produk) di Radio Romansa FM Ponorogo berupa 

program yang berbeda dengan radio yang lain di Kota 

                                                           
17

Lihat lampiran halaman 15 
18

Buchari Alma,Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 181-188. 
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Ponorogo yaitu programdengan segmen anak muda. 

Price (harga) yang dimaksud adalah paket iklan yang 

bermacam-macam. Kemudian harga yang ditawarkan 

terjangkau yaitu mulai Rp. 25.000.  

Place (tempat) yaitulokasi penempatan iklan radio 

Romansa FM Ponorogo dilakukan dengan strategi 

penempatan iklan radio berupa waktu tertentu dan 

kesepakatan khusus. Promotion (promosi) yang 

dilakukan oleh radio Romansa FM Ponorogo dilakukan 

dengan cara iklan di media massa (koran), memasang 

spanduk, sponsorship, dan promosi langsung. 

B. Konstribusi Bauran Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Iklan Di Radio Romansa FM 

Ponorogo 

Radio Romansa FM Ponorogo memiliki segmen 

pasar yang berbeda dibandingkan stasiun Radio di Kota 

Ponorogo yang mayoritas memiliki segmen pendengar 

musik dangdut, ponoragan dan campur sari. Sedangkan 

Radio Romansa memiliki segmen anak muda pendengar 

musik-musik pop. Haltersebut menjadi tombak untuk 

memasarkan produk yang ada pada Romansa FM 

Ponorogo. Dalam memasarkan produk radio Romansa 

FM Ponorogo berorientasi pada hasil yang akan dicapai 

salah satunya adalah meningkatkan jumlah nasabah 

melalui komponen marketing mix 4P (product, price, 

place and promotion). 

Strategi peningkatan jumlah iklan menggunakan 

marketing mix di Radio Romansa FM Ponorogo 

bertujuan untuk mencapai target yang diinginkan 

perusahaan. Dari hasil wawancara dengan station 
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manajer dan bendahara Radio Romansa FM Ponorogo 

bahwa strategi marketing mix yang dilakukan adalah: 

1. Meningkatkan kualitas produk 

2. Menentukan harga iklan dibawah harga pasar. 

3. Membuat client puas dengan branding sebuah 

produk di romansa bisa berjalan. 

4. Mencari nasabah baru dari promosi yang dilakukan 

melalui media cetak, sponsorship, mengunjungi 

tempat umum misalnya kafe untuk mendengarkan 

radio Romansa FM Ponorogo serta promosi melalui 

kegiatan on air dan off air. 

Strategi-strategitersebut sesuai dengan konsep 

pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari 

penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaranserta 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih 

efektif dan efisien dibandingkan para pesaing 

(kompetitor). Dari penjelasan narasumber di atas 

diketahui bahwa untuk menawarkan dan memasarkan 

program di perlukan adanya penerapan konsep marketing 

mix yaitu komponen-komponen pemasaran yang saling 

mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu 

tidak tepat maka akan mempengaruhi strategi pemasaran 

keseluruhan. 

Radio Romansa FM Ponorogo telah berhasil 

menerapkan strategi marketing mix 4P. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara dengan client yang 

merasa puas saat bekerjasama mencakup komponen 

produk program yang segmented ke anak muda, harga 

iklan yang terjangkau. Penempatan iklan yang sesuai 

target pasar produk. 
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Hal tersebut telah membuktikan bahwa marketing 

mix telah diterapkan Radio Romansa FM Ponorogo dan 

berdampak pada meningkatnya jumlah iklan. Terbukti 

dari penambahan jumlah pengiklan Radio Romansa FM 

Ponorogo setiap bulannya pada tahun 2019 bulan Januari 

sampai bulan Juli, meskipun hanya meningkat satu atau 

dua iklan saja. Seperti yang terlihat dipaparan data Bab 

III bahwa pada bulan April terdapat 10 pengiklan, bulan 

Mei 13pengiklan, bulan Juni 14 pengiklan dan bulan Juli 

sebanyak 15pengiklan. Pada bulan Januari hingga bulan 

Juli 

Peningkatan jumlah pengiklan tersebut 

membuktikan bahwa strategi bauran pemasaran yang 

diterapkanmemiliki konstibusidalam meningkatkan iklan 

Radio Romansa FM Ponorogo.Berdasarkan analisa 

tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kontribusi bauran pemasaran dalam meningkatkan iklan 

Radio Romansa FM Ponorogo cukup berpengaruh dalam 

meningkatkan iklan meskipun hanya 1 atau 2 iklan saja 

setiap bulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari analisis mengenai marketing mix dalam 

meningkatkan jumlah pengiklan di Radio Romansa FM 

Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bauran pemasaran yang di implementasikan Radio 

Romansa FM Ponorogo terdiri atas 4P yaitu: product, 

price, place, promotion. Product (Produk) di Radio 

Romansa FM Ponorogo berupa program dengan 

segmen pendengar anak muda. Price (harga) yang 

ditawarkan terjangkau yaitu mulai Rp. 25.000. 

Place(tempat) sesuai dengan teori penempatan iklan 

radio yaitu berupa waktu tertentu dan kesepatan 

khusus. Promotion(promosi) yang dilakukan cukup 

tepat dengan iklan, promosi langsung dan promosi 

penjualan. 

2. Implementasi bauran pemasaran yang diterapkan 

Radio Romansa FM Ponorogo, secara keseluruhan 

telah berhasil meningkatkan jumlah iklan. Terbukti 

setiap bulannya pada bulan Januari-Juli tahun 2019 

terus meningkat. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas, berikut adalah saran 

yang diharapkan bermanfaat untuk Radio Romansa FM 

Ponorogo maupun penelitian selanjutnya. 

Strategi bauran pemasaran Radio Romansa FM 

Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Radio Romansa FM 

Ponorogo sudah dikenal oleh masyarakat sebagai Radio 
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Anak Muda Ponorogo sehingga mampu menarik perhatian 

pengiklan dengan segmen pasar yang sama. Untuk strategi 

bauran pemasaran diharapkan dapat mempertahankan 

client yang ada, dan mampu untuk melakukan beberapa 

inovasi dalam program on air maupun off air sehingga 

dapat menambah jumlah pengiklan baru. 

Hasil dari penelitian mengenai implementasi bauran 

pemasaran ini belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan dan perkembangan 

harus selalu dipantau dan ditingkatkan. Oleh karena itu 

perusahaan dituntut untuk terus mempertahankan usahanya 

dan terus memperbaiki kondisi usaha sehingga mampu 

bertahan dalam persaingan. 
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