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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah Radio Republik Indonesia bermula sejak pendiriannya 

secara resmi pada Tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang 

sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. 

Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman Jalan Menteng Dalam, 

menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia (RRI) 

dengan memilih dr. Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI 

yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang 

terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 ke butir 

komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri 

Prasetya RRI. 

Butir Tri Prasetya merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap 

netral tidak memihak kepada salah satu aliran. Hal ini memberikan 

dorongan serta semangat kepada broadcaster RRI pada era Reformasi 

untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang 

independen, netral dan mandiri serta senantiasa berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat. Likuidasi Departemen Penerangan oleh 

Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum dari 

sebuah proses perubahan radio ke arah Public Service Broadcasting 

dengan didasari Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang 

ditandatangani Presiden RI Tanggal 7 Juni 2000. Seiring kemajuan zaman 
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dan tinggkat ke ingin tahuan masyarakan akan informasi, RRI membangun 

pemancar Radio diseluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Barat.     

Sejarah penyiaran Kalbar terus terukir dengan tumbuh dan 

berkembangnya media penyiaran di era reformasi di mana tumbuh radio-

radio lokal maupun radio-radio komunitas. Kehadiran mereka semakin 

menyentuh wilayah-wilayah marginal di mana selama ini kurang tersentuh 

informasi, edukasi, dan hiburan sebagaimana amanat UU Pers No 40 

Tahun 1999 tentang pers. 

Sejak Tahun 1994 hingga sekarang, jumlah radio yang mengudara 

di Kalimantan Barat ada sekitar 15 Stasiun radio dan semua masih aktif 

dan selalu mengudara untuk menyampaikan berita-berita iklan, musik, 

dialog. Radio mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi yang 

mengelutinya, akan tetapi menjadi suatu yang  luar biasa bagi banyak 

orang yang tidak tahu, bahkan ingin sekali bergabung dengan salah satu 

radio favorit. Berikut adalah beberapa daftar nama stasiun radio yang ada 

di Provinsi Kalimantan Barat : 
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Tabel 1.1 

Komisi Penyiaran Indonesia 

Nama – Nama Stasiun Radio Di Pontianak 

Tahun 2014 

 

No Nama Statiun Radio Alamat 

1 Radio Volare 103,4 FM Jln. Sumatra no. 28 

2 Radio Swara Prima 99,5 FM Jln. Ahmad Yani 

3 Sindo Radio Pontianak: 97,5 FM Jln. Cendana no. 152 

4 Radio Sonora 96,7 FM Jln. Sungai raya dalam No 2 

5 Radio Arinanda 90.8 FM Jln. Tanjung Hulu No.05 

6 Radio Mercu Suara 89.2 FM Jln. Jendral Sudirman 

7 Radio Kenari 101 FM Jln. Sumatra No. 28 

8 Radio Mujahidin 105,8 FM Jln. Mujahidin  

9 Radio RRI Pro 1 104,2 FM Jln. Jendral Sudirman 

10 M Radio 105 FM Jln. Gusti Hamzah no.15 

11 Radio RAMA Vista (Suara Masyarakat 

Adat) 107,9 FM 

Jln. Kutilang 

12 Radio Primadona Jln. Sumatra  

13 Radio Kita 87,6 FM Jln. Abdurrahman Saleh No. 

2A 

14 Kans Radio 88.4 FM Jln. Danau Sintarum 

 15 Radio Madina 90 FM Jln. Purnama No. 1 

 Sumber : KPI Pontianak 2014 
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Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa banyaknya Radio yang ada di 

Kalimantan Barat setelah Radio pertama yaitu RRI. Dengan adanya daftar radio-

radio tersebut memudahkan  untuk mencari lokasi radio yang ada di Pontianak. 

Radio sebagian besar para pendengar  hanya menjadikan radio sebagai 

salah satu tempat untuk menyalurkan hobbynya, bergaul, cari pengalaman dan 

sebagainya. Radio selain berfungsi sebagai media hiburan, radio juga sebagai alat 

penyebaran informasi  dan bersifat persuasif  yaitu iklan. Sebagai alat kontrol, 

radio memiliki fungsi untuk penyebaran informasi yang bersifat menggugat 

kesewenang-wenangan bahkan malah sebaliknya, sebagai media hiburan radio 

juga bisa menjadi media yang efektif bagi masyarakat dalam penyampaian 

informasi melalui media iklan radio, berikut disajikan Tabel 1.2 data jumlah 

penyiaran iklan Tahun 2011-2013 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia Pontianak ( LPP RRI Pontianak) 

Tabel 1.2 

 LPP RRI Potianak  

Jumlah Pemasangan Iklan 

 Tahun 2011-2013 

 

Tahun Jumlah 

2011 181 

2012 141 

2013 143 

Jumlah 466 
 Sumber : LPP RRI Pontianak, 2014 

 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan penurunan sebesar 22% dari Tahun 2011 

sampai Tahun 2012, sedangkan padaTahun 2013 mengalami peningkatan sebesar   

1,3%. Dibandingkan tahun 2012. 
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Sedangkan jumlah jasa siaran, jumlah jasa iklan dan jumlah non iklan pada 

LPP RRI Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah: 

Tabel 1.3 

LPP RRI Pontianak  

Jumlah Jasa Iklan, Jasa Siaran dan Non-Iklan  

Tahun 2011-2013 

 

Tahun Iklan Non-iklan Jasa siaran 

2011 Rp. 275.753.735,00 Rp.140.577.263,00 Rp. 425,330,988,00 

2012 Rp. 158.639.589,00 Rp.92.474.227,00 Rp. 261,113,816,00 

2013 Rp. 191.206.863,00 Rp.111.883.182,00 Rp. 312,029,818,00 

Jumlah Rp. 625.600.187,00 Rp.344.934.672,00 Rp. 998,474,622,00 

Sumber :LPP RRI Pontianak, 2014 

 Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah jasa iklan pada 

Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 42,4% dari Tahun 2011 dan pada 

Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 20,5%, sedangkan untuk jasa non 

iklan pada Tahun 2012 mengalami penurunan 34,2% dari Tahun 2011 dan pada 

Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 21,8% dari 2012, sedangkan untuk 

jasa siaran pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 38,6% dari Tahun 

2011 dan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 19,5% dari Tahun 

2012.  
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Tabel 1.4 

LPP RRI Pontianak  

Commercial Rate RRI Pontianak 

Tahun 2011 – 2013 

 

No  Jenis Jasa Harga  

1 A. Jasa Siaran  

1. Iklan Reguler Time 

2. Prime Time  

3. Time Signal 

4. Sponsorship  

5. Siaran Langsung  

6. Siaran Langsung Luar Kota  

7. Siaran Langsung Olahraga 

8. Dialog Interaktif 

9. Produksi Sandiwara Radio 

10. Produksi Spot Iklan 

11. Berita Bisnis 

12. Report On The Spot 

13. Pengumuman Berita Keluarga  

14. Pengumuman Komersial  

15. Pengumumam Layanan 

Masyarakat 

B. Jasa Non Siaran  

1. Penyewaan Aula 

2. SoundSystem 250 S/D 1000 

Watt 

3. Tower 100 meter 

4. Rekaman  

 

Rp. 35.000,00 / kali 

Rp. 50.000,00 / kali 

Rp. 75.000,00 / kali  

Rp. 2.000.000,00 / paket 

Rp. 2.500.00,00 / jam  

Rp. 10.000.000,00 / paket 

Rp. 2.500.000,00 / jam  

Rp. 1.500.000,00 / jam  

Rp. 2.000.000,00 / paket 

Rp. 300.000,00 / paket 

Rp.  250.000,00 / kali 

Rp.  250.000,00 / kali 

Rp. 20.000,00 / kali  

Rp. 25.000,00 kali 

Rp. 20.000,00 / kali  

 

 

Rp. 2.000.000,00 / kali 

Rp. 1.000.000,00 / kali  

 

Rp. 125.000.000,00 / Tahun 

Rp. 500.000,00 / jam  
Sumber :LPP RRI Pontianak, 2014 

Tabel di atas menjelaskan jasa commercial rateyang terdiri dari jasa siaran 

yang terdiri dari 15 jenis siaran dan untuk jasa non siaran yang terdiri dari 4 jenis 

jasa.  

Berdasarkan latar belakang inilah yang menarik peneliti untuk mengangkat 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 

Konsumen Memasang Iklan Di LPP RRI Pontianak” 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Keputusan Konsumen Memasang Iklan Di LPP RRI Pontianak” 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dan analisis yang akan dilakukan 

lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan pada“seluruh 

pemasangan iklan" penyampaian iklan melalui pemutaran dalam bentuk 

rekaman pada media Radio. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bauran 

pemasaran terhadap keputusan konsumen memasang iklan di LPP RRI 

Pontianak. 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi lembaga penyiaran 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan acuan oleh 

lembaga penyiaran untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan 

dengan bauran pemasaran dalam pemasangan iklan di LPP RRI Pontianak, 

agar masyarakat dapat terus memasang iklan di LPP RRI Pontianak. 
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2. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mengaplikasikan 

berbagai teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, sekaligus 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas 

Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

3. Bagi almamater 

Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi 

rekan-rekan mahasiswa yang ingin membahas dan meneliti lebih lanjut 

mengenai bauran pemasaran. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat digambarkan secara 

sistematis, sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen 

Memasang Iklan Di LPP RRI Pontianak 
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Bauran Pemasaran menurut Kolter dan Armstrong (1997:25)“Marketing mix as 

the set of controllable marketing market” atau dapat diartikan bauran pemasaran 

merupakan variabel-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan 

tanggapan yang diharapkan dari pasar sasaran. Untuk usaha jasa terdapat 7 unsur 

yaitu: produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik, untuk lebih 

jelaskan dapat dilihat di bawah ini: 

1. Produk 

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. 

Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pembelian 

sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut tetapi 

juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Harga 

Menurut Monroe (2005: 15): “Harga merupakan pengorbanan ekonomis yang 

dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa 

3. Promosi 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada 

konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi 

sikap dan perilaku. Menurut Baker, (2000:7): “Melalui periklanan suatu 

perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan 

masyarakat melalui media-media yang disebut dengan media massa seperti 

koran, majalah, tabloid, radio, dan televisi”. Media promosi yang dapat 

digunakan pada bisnis ini antara lain :  
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a. Periklanan,  

b. Promosi penjualan, 

c.  Publisitas dan hubungan masyarakat, dan  

d. Pemasaran langsung. Penentuan media promosi yang akan 

digunakan didasarkan pada jenis dan bentuk produk itu sendiri. 

4. Tempat  

Menurut Kotler (2000: 96) : “Saluran distribusi terdiri dari seperangkat 

lembaga yang melakukan segala kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen”. Dari definisi di 

atas dapat diartikan bahwa saluran distribusi suatu barang adalah keseluruhan 

kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak 

pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai industri. 

Distribusi berkaitan dengan kemudahan memperoleh produk di pasar dan 

tersedia saat konsumen mencarinya. Distribusi memperlihatkan berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan produk atau jasa 

diperoleh dan tersedia bagi konsumen sasaran. 

5. Orang 

orang adalah teknik pemasaran dengan memanfaatkan kekuatan hubungan 

dengan pelanggan sehingga menciptakan kenyamanan dan meningkatkan 

kepercayaan pelanggan. Ini bisa berdampak pada peningkatan loyalitas 

pelanggan itu sendiri. beberapa contoh yang bisa dilakukan: responsif dan 

ramah, Memberikan smile service, Mengingat nama pelanggan dan 

mengucapkan hari istimewanya (seperti misalkan ulang tahun). 
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6. Proses 

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan 

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha 

melalui front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan 

untuk tujuan menarik konsumen. Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman 

produk, credit card, card member dan fasilitas layanan yang berpengaruh 

pada image perusahaan. 

7. Bukti fisik 

Menurut Belk dalam Assael (1992: 34) Lingkungan fisik adalah;“Keadaan 

atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik 

lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam kaitannya dengan 

situasi”.  

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif .Menururt Punch 

(1988:4): ”Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian di mana 

data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka.” 

Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data 

dalam bentuk numerik. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer 

1) Kuesioner 

Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan meminta keterangan pada responden dengan cara 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. 

2) Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada 

perusahaan, seperti mengamati lokasi gedung LPP RRI 

Pontianak, ada pun observasi yang dilakukan peneliti sebagai 

berikut : 

a) Gedung LPP RRI Pontianak 

b) Tower pemancar  

c) Mobil pemancar 

d) Aula LPP RRI Pontianak 

e) Ruang rekaman 

f) Ruang siaran 

g) Alat musik drum, gitar, piano. Sound system 

h) Ruang diskusi 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau dari sumber – sumber lain berupa catatan – 

catatan atau dokumen – dokumen perusahaan dan buku – buku 

yang mendukung penelitian ini. 
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3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:124) : “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Jadi, 

populasi dalam penelitian ini adalah semua pemasang iklan pada  

LPP RRI Pontianak. 

b. Sampel 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah purposive sampling. Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang 

diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti 

sebanyak 100 orang pemasang iklan di LPP RRI Pontianak. 

4. Alat analisis 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif 

dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:  

a. Uji Instumen  

1) Uji Validitas yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrumen. Suatu istrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi yaitu mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Uji validitas pada penelitian ini 
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dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut benar-

benar valid atau tidak yaitu dengan melihat antara nilai tiap item 

pernyataan dengan nilai total uji validitas dilakukan dengan 

bantuan program computer statistic package for social sciences 

(SPSS). Criteria yang digunakan untuk validitas adalah apabila p 

≤ 0,05 maka dinyatakan valid. 

Rumus Korelasi produk adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

X   = skor item pertanyaan  

Y   = skor total pertanyaan  

XY   = skor pertanyaan dikalikan dengan skor total 

N   = jumlah responden 

Hasil perhitungan dengan rumus product moment menunjukan 

nilai rhitung , kemudian dibandingkan dengan rtabel, dengan 

significan product moment sebagai berikut :  

a) Jika rhitung  > rtabel maka butir pertanyaan adalah valid 

b) Jika rhitung < rtabel maka butir pertanyaan adalah tidak valid. 
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2) Uji Reliabilitasartinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Uji 

reliabilitas instrumen pada penelitian ini dengan reliabilitas 

Alpha Cronbach, oleh karena nilai jawaban diberi skor berskala. 

Untuk menghitung reliabilitas dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS dan dinyatakan reliabel jika nilai α = ≥ 

0,60. 

Rumus koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, sebagai berikut :  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

 

Keterangan : 

α   = koefisien reliabilitas yang dicari 

k   = jumlah butir pertanyaan 

∑ 𝑆𝑖
2 = jumlah varians butir pertanyaan 

𝑠𝑟
2             = varians total 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier 

berganda merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan 

untuk mengetahui pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Pola 

hubungan ini dapat terbentuk persamaan estimasi yang menunjukkan 

hubungan sebab akibat antara variabel terkait dengan variabel bebas. 

Adapun  persamaan linier berganda dalam penelitian ini dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5 + 𝑏6𝑋6 + 𝑏7𝑋7  

Dimana : 

Y : Keputusan konsumen 

X1 : Produk 

X2 : Harga 

X3 : Promosi 

X4 : Saluran distribusi 

X5 : Orang 

X6 : Proses 

X7 : Bukti fisik 

b1....b7 : Koefisien regresi 

bo : Konstanta regresi 
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c. Korelasi  

  Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen, yaitu produk, harga, promosi, saluran 

distribusi, orang, proses, dan bukti fisik (X1, X2, X3, X4, X5,X6, dan 

X7) terhadap variabel dependen, yaitu keputusan konsumen (Y) 

secara serempak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai R 

mendekati hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai R 

semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. 

d. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis dilakukan untuk mengetahui berapa besar kontribusi 

atau sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik 

turunnya variabel terkait. Rumus yang digunakan untuk 

mencarikoefisien determinasi (R2)adalah sebagai berikut:  

𝑅2= 
𝐸𝑆𝑆 

𝑇𝑆𝑆
=

Ʃ(𝑌1−𝑌)2

(𝑌1−𝑌)2  

Dimana : 

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan 

TSS = jumlah kuadrat total 
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e. Analisis  Pengaruh Simultan (Uji F) 

 Analisis statistik F ditujukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dengan model mempunyai 

pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terkait. 

Dengan demikian akan dapat diketahui model hubungan fungsional 

antara  bauran pemasaran dengan keputusan konsumen yang 

terbentuk pada penelitian ini. Jika hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan 

H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari 

model regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serempak. 

Rumus untuk mencari nilai F adalah sebagai berikut : 

 

𝐹 =  
𝑅2/(𝐾 − 1)

(1 − 𝑅2)/(𝑛 − 𝐾)
 

Di mana   : 

R2
 = Koefisien determinasi 

K = jumlah variabel independen 

n = jumlah observasi 
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f. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji statistik t ditujukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial (individu) 

terhadap variabel terikat.Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan 

variabel terikatnya secara parsial. Rumus yang digunakan untuk 

mencari nilai t adalah sebagai berikut : 

 

𝑡ℎ𝑖𝑡 = (𝑏𝑖−𝑏)/ 𝑠𝑏𝑖
 

Di mana  : 

Bi = koefisien variabel independen ke- i 

b =  Nilai hipotesis nol 

Sbi  =  simpangan baku (standar deviasi) dari 

variabel independent ke-i 

 


