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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini terdapat kemajuan teknologi yang sangat pesat di bidang 

bisnis dan perdangangan di Indonesia. Perkembangan zaman membuat 

manusia semakin cerdas dalam pemilihan produk dan jasa sebagai pemenuhan  

kebutuhannya. Tiap waktu produk baru bermunculan menyaingi produk 

lainnya yang memacu produsen agar menghasilkan produk yang lebih 

berkualitas lagi, yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan.
1
 Persaingan antara setiap perusahaan dari penyediaan produk 

yang semakin tajam serta layanan yang memuaskan, mengakibatkan setiap 

konsumen dapat memilih variasi merek  produk yang lebih berkualitas dan 

jasa yang memuaskan dari perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang bisnis harus 

mempersiapkan strategi untuk bersaing dengan merek produk yang lain. 

Strategi adalah bagian terpadu dari suatu perencanaan, sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan yang pada akhirnya perencanaan 

adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen.
2
 Sedangkan strategi itu di 

implementasikan melalui salah satunya dengan kegiatan, kegiatan-kegiatan 

apa saja yang didalamnya untuk menjaga pelanggan mereka tetap loyal kepada 

perusahaan. Didalam persaingan yang semakin ketat maka suatu perusahaan 

tidak hanya mempersiapkan strategi mereka namun juga harus ada yang 

menjalankan suatu strategi tersebut salah satunya dengan kegiatan, kegiatan-

kegiatan apa saja didalamnya untuk menjaga pelanggan mereka tetap loyal 

kepada perusahaan. Didalam persaingan yang semakin ketat maka suatu 

perusahaan tidak hanya mempersiapkan strategi mereka namun juga harus ada 

yang menjalankan suatu strategi tersebut salah satunya bagian marketing 
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public relations (MPR). Menurut Thomas L. Haris (1991) melalui bukunya 

The Marketer’s Guide to Public Relations, marketing public relations (MPR) 

merupakan sebuah proses perencanaan dan mengevaluasi program yang 

merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut di lakukan melalui upaya 

komunikasi informasi dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan 

perusahaan, produk, dengan kebutuhan, serta perhatian pelanggan.
3
 

Di tengah persaingan perusahaan bisnis yang sangat ketat, yang 

menawarkan produk dan jasa dalam bidang penjualan dan pelayanan, maka 

dari itu marketing public relations (MPR) mempunyai peran yang sangat 

penting yaitu harus bekerja keras dengan ekstra untuk membuat pelanggan 

tertarik dengan produk dan menggunakan jasa pelayanannya. Bagaimanapun 

juga perusahaan lahir, tumbuh dan berkembang tak lain karena adanya 

berbagai kebutuhan dari para pelanggan terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Maka dari itu marketing public relations (MPR) 

mendukung objektif di bidang pemasaran. 
4
 

Di Kota Pekanbaru, merek Yamaha merupakan salah satu perusahaan 

yang diminati dan disukai oleh masyarakat. Yamaha sendiri mempunyai 

tempat dihati para pelanggan. Salah satunya perusahaan dengan merek 

Yamaha yang sudah dikenal oleh masyarakat di bagian bidang alat-alat musik 

yaitu  PT. I Homes Yamaha Musik, Mustika Panam, Jln. HR. Soebrantas 

(Depan Awal Bros Panam). Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

musik yang memasarkan alat-alat musik. Selain alat-alat musik disini juga 

membuka sekolah musik. Hal tersebut juga didukung dengan pelayanan yang 

baik dan berintegritas yang tinggi dalam melayani para konsumen. Dinamakan 

PT. I Homes Yamaha Musik Mustika Panam karena pemenggang tunggal dari  

Yamaha Musik cabang Riau dan Riau Kepulauan selain dari cabang Riau dan 

Riau Kepulauan, daerah –daerah lain juga mempunyai brand merek tersendiri. 
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Fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat umumnya, sering 

menyebut Yamaha itu dengan “Sepeda Motor”, sementara sepeda motor itu 

termasuk salah satu merek dari kompetitor lain. Jadi jarang didapati pengguna 

kita menyebut Yamaha itu sebagai suatu merek dari alat-alat musik. Hal ini 

lah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti bagaimana strategi 

marketing public relations (MPR) dalam mempromosikan brand Yamaha 

Musik di Pekanbaru. Bagi orang awam, mungkin brand Yamaha lebih umum 

untuk kendaraan bermotor. Akan tetapi sebenarnya Yamaha pada pertamanya 

adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemuatan alat musik terutama 

orgen dan piano. 

Berbagai produk Yamaha yang telah digunakan masyarakat tersebut 

antara lain, sebagaimana yang tampak pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1:  Daftar Produk Yamaha PT. I Homes Yamaha Musik, 

Mustika Panam Pekanbaru 

Merek Produk 

Yamaha 1.) Piano 

 2.) Gitar dan Bass 

 3.) Keyboard Instrumen 

 4.) Drum 

 5.) Alat Tiup 

 6.) Perkusi 

 7.) Marching Instrumen 

 8.) Electronic Entertaiment Instrument 

Sumber:  Dokumentasi PT. I Homes Yamaha Musik, Mustika Panam, 

Pekanbaru Tahun 2017 
 

Nama-nama alat musik diatas adalah produk pabrikan Yamaha yang 

memiliki masing-masing keunggulan dan dengan harga yang berbeda pula. 

Produk merek Yamaha yang salah satunya adalah Keyboard sebagai salah satu 

produk unggulan Yamaha Musik Indonesia selain piano, gitar, dan drum 

diakui GM Keyboard Division PT Yamaha Musik Indonesia (Distributor). 
5
 

Pabrik Yamaha sendiri sudah ada lima di Tanah Air, yakni tiga di Jakarta dan 

dua di Pasuruan-Jawa Timur. Salah satu jenis Keyboard Yamaha yang 

kontribusinya paling tinggi di Indonesia adalah PSR (Porta Sound Regular). 
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Di sinilah peran praktisi marketing public relations (MPR) PT. 

I.Homes Yamaha Musik, Mustika Panam, Pekanbaru menduduki posisi yang 

sangat penting, karena dengan menggunakan implementasi strategi dan 

komunikasi yang tepat dan baik suatu produk dan jasa dapat di minati oleh 

sasarannya dan kemudian akan berpengaruh terhadap keloyalitas dari 

pelanggan. Dalam melakukan kegiatan marketing public relations (MPR)  

suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan 

jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya 

untuk merebut hati pelanggan terutama untuk produk yang baru diluncurkan. 

Sedangkan dalam jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-

produk yang sudah ada agar tetap eksis dalam penjualan dan layanan tetap 

menjadi pilihan dari para pelanggan. 

Selain brand Yamaha masih terdapat brand-brand yang lain yaitu: 

Sonor, Musedo, Casio, Kawai, Remo, Cort, Russel, Hercules, Zoom, Shure 

bisa kita temukan juga di Pekanbaru.  

Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh PT. I Homes Yamaha 

Musik, Mustika Panam, Pekanbaru harus menarik perhatian khalayaknya 

seperti mengadakan event-event tertentu dan membuat program loyaliti 

terhadap pelanggan. Yamaha Musik sudah dikenal di masyarakat dan banyak 

buka cabang di mana saja. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan mengangkat tema “STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONS 

DALAM MEMPROMOSIKAN BRAND YAMAHA MUSIK DI 

PEKANBARU”. 

 

B. Penengasan Istilah 

Guna menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan istilah tersebut dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Strategi adalah bagian terpadu dari suatu perencanaan, sedangkan rencana 

merupakan produk dari suatu perencanaan yang pada akhirnya 

perencanaan adalah salah satu fungsi dari dasar manajemen.
6
 

2.  Marketing Public Relations (MPR) menurut Thomas L. Haris, adalah 

sebuah proses perencanaan dan mengevaluasi program yang merangsang 

penjualan dan pelanggan. Hal tersebut di lakukan melalui upaya 

komunikasi informasi dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan 

perusahaan, produk, dengan kebutuhan, serta perhatian pelanggan.
7
 

3. Promosi adalah kegiatan penjualan dan pemasaran dalam rangka 

menginformasikan dan mendorong permintaan produk, jasa, dan ide dari 

perusahaan dengan cara memengaruhi konsumen agar mau membeli 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
8
 

4. Brand/Merek adalah elemen yang penting bagi perusahaan untuk 

menunjukan nilai produk yang ditawarkan ke pasar. Tujuan pemberian 

merek untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang di hasilkan oleh 

pesaing.
9
 

5. PT. I Homes Yamaha Musik, Mustika Panam, Pekanbaru  merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat-alat musik dan 

membuka sekolah musik untuk melayani masyarakat yang berminat di 

bidang alat-alat musik.
10

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan, maka 

penulis merumuskan masalah bagaimana Strategi Marketing Public Relations 

dalam Mempromosikan Brand Yamaha Musik di Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneltian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : Untuk 

mengetahui Strategi Marketing Public Relations dalam Mempromosikan 

Brand  Yamaha Musik di Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1) Sebagai langkah awal peneliti dalam mengembangkan teori yang 

selama ini dipelajari khususnya dalam bidang Marketing Public 

Relations (MPR). 

2) Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan ilmu dan mengkaji lebih tentang ilmu komunikasi 

terutama yang berkaitan dengan bidang Marketing Public Relations 

(MPR) 

3) Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

pada jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Secara Praktis 

1) Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga tempat 

dilakukan penelitian terutama bagian marketing PT. I.Homes 

Yamaha Musik, Mustika Panam, Pekanbaru. 

2) Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari Selama 

perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

dalam dunia Marketing Public Relations (MPR).  

 

E. Sistematika Penulisan 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
 

 Terdiri dari : 
 

A.  Latar Belakang 
 

B.  Penegasan Istilah 

C.  Rumusan Masalah 
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D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

E.  Sistematika Penulisan 
 

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
 

 Terdiri dari : 
 

A.  Kajian Teori 
 

B.  Kajian Terdahulu 

C.  Konsep Operasional 
 

D.  Kerangka Pikir 
 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
  

 Terdiri dari : 
 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

C.  Sumber Data 
 

D.  Informan Penelitian 
 

E.  Teknik Pengumpulan Data 
 

F.   Validitas Data 
 

G.  Teknik Analisis Data 
 

BAB IV  GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN) 
 

 Terdiri dari : 
 

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian 
 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 Terdiri dari : 
 

A.  Hasil Penelitian 
 

B.  Pembahasan 

BAB VI  PENUTUP 

 Terdiri dari : 
 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


