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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pemasaran modern saat ini dan semakin tingginya 

persaingan yang ada, maka sebuah perusahaan memerlukakan strategi-strategi 

untuk bersaing dalam memasarkan produk yang dimiliki kepada publik. Untuk 

itu, peranan public relations dan marketing saat ini adalah dua bagian dari 

perusahaan yang sangat penting untuk tercapainya target sasaran suatu 

perusahaan, untuk membangun suatu image perusahaan itu sendiri pada 

konsumennya. Hal ini berarti menggunakan public relations sebagai bagian 

penting dalam aktivitas pemasaran.
1
 

Kegiatan marketing dalam perusahaan merupakan kegiatan yang 

sangat berperan penting dalam pencapaian target penjualan dan mendapatkan 

target sasaran yang diingkan. Tujuan utama dari marketing itu sendiri adalah 

memasarkan dan mempromosikan produk perusahaan agar dikenal oleh 

masyarakat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat itu sendiri.  

Marketing Public Relations merupakan suatu proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang dapat menghadirkan 

pesan promosi yang diterima dimasyarakat. Untuk itu, perlunya aktivitas 

devisi marketing & promosi dalam mempertahankan brand yang dilakukan  

Riau Televisi sebagai salah satu TV lokal yang ada di Pekanbaru.
2
 

Brand atau yang sering disebut dengan merek merupakan suatu nama, 

istilah, tanda atau desain gabungan semua, yang diharapkan 

mengidentifikasikan barang atau jasa yang berfungsi sebagai identitas yang 

terkait dengan perusahaan atau produk.
3
 Dalam dunia penyiaran saat ini, 

Provinsi Riau khususnya Pekanbaru terdapat sekitar 6 televisi lokal yaitu, 
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TVRI Riau, Riau Channel, Cendawan TV, Esa Tv Riau, iNews TV Pekanbaru, 

dan Riau Televisi.  

PT. Riau Media Televisi merupakan salah satu TV lokal yang ada di 

Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 2001. Dalam aktivitas devisi marketing & 

promosi Riau Televisi memiliki strategi tersendiri dalam mempertahankan 

brand yang sudah ada. Program Riau Televisi menyampaikan berbagai macam 

informasi secara audio visual baik dalam bentuk berita maupun hiburan 

kepada seluruh lapisan masyarakat Riau, khususnya penampilan program-

program khas melayu yang sesuai dengan budaya masyarakat Riau. Bentuk 

program yang ada di Riau Televisi yaitu Detak Riau, Kampong Melayu, Detak 

Terkini, Detak Nuansa, Rohul Terkini, Rohil terkini, Dumai terkini, Bursa 

Niaga, Mozaik musik. Dialog Alternatif, Dialog Khusus, Jeruji, Detak Pilihan, 

Detak 10, Detak Nuansa, Venues, School update, Makan-makan, Ototrax dan 

Hilir Mudik.
4
 

Untuk itu, berbagai macam aktivitas yang dilakukan devisi marketing 

& promosi Riau Televisi dalam mempertahankan brand melalui kegiatan 

marketing public relations yaitu, Publisitas, Sponsorship, dan Event. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dan semakin berkembangnya 

media televisi di tengah-tengah masyarakat untuk itu penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Aktivitas Devisi & Promosi 

Marketing Televisi Pekanbaru dalam Mempertahankan Brand Awareness” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Aktivitas  

Aktivitas   menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti keaktifan 

atau kegiatan. kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan  

dalam tiap bagian di dalam perusahaan.
5
 

2. Devisi marketing & promosi 

Devisi marketing & promosi adalah perpaduan antara pelaksanaan 

program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja public 
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relations dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan 

konsumen.
6
 

3. Riau Televisi 

Riau Televisi (RTV) merupakan salah satu TV lokal yang ada di 

Pekanbaru. Riau Televisi sebagai TV lokal Riau yang menfokuskan diri 

terhadap minat dan keinginan pemirsa di bumi melayu profinsi Riau. TV 

nasional yang menghadirkan program yang bersifat umum dan Universal, 

maka Riau Televisi sebagai TV lokal masyarakat Riau lebih menekankan 

program yang bernuansa lokal yang mempunyai karakter khas masyarakat 

Riau yaitu, agamis, memiliki fanatisme tinggi terhadap budayanya, 

dinamais dan memiliki solidaritas yang tinggi serta melibatkan pemirsa 

melalui program televisi salah satunya Program Interaktif Via Telepon. 

Dengan beberapa dasar tersebut maka RTV membuat program 

yang betul-betul dekat dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat 

sebagai peserta. 

4. Brand Awareness 

Brand atau yang sering di kenal dengan sebutan merek menurut 

Kotler dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen Pemasaran karangan 

Danang sunyoto merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol atau 

rancangan atau bahkan kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan 

untuk menyebutkan barang-barang atau jasa dari seseorang atau 

sekelompok penjual agar terbedakan dari pada pesaingnya.
7
 

Brand awareness is the recognition and recall of a brand and its 

differentiation fromother brands in the field” yang berarti pengakuan dan 

pengingatan dari sebuah merek dan pembedaan dari merek lain yang ada 

dilapangan. Jadi brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk 
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mengingat suatu brand dan akan menjadikannya berbeda bila 

dibandingakan dengan brand lain.
8
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana 

aktivitas Devisi Marketing & Promosi Riau Televisi Pekanbaru dalam 

mempertahankan brand awareness?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengambarkan dan menjelaskan aktivitas Devisi Marketing 

& Promosi Riau Televisi Pekanbaru dalam mempertahankan brand 

awareness. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Aspek Teoritis 

Penelitian ini digunakan sebagai pengembang ilmu komunikasi 

dan public relations khususnya dalam aktivitas devisi marketing & 

promosi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

untuk kepentingan akademis, terutama  sebagai aktivitas devisi 

marketing & promosi dalam mempertahankan brand anaweress di 

Riau Televisi Pekanbaru. 

b. Aspek Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat luas dalam menerima dan memahami pentingya dunia 

marketing, khusunya dalam kajian studi devisi marketing & promosi. 

c. Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S.I. Kom 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakan masalah; penegasan istilah; rumusan 

masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori; kajian terdahulu; 

dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan 

waktu; sumber data; informan penelitian; teknik pengumpulan 

data; validasi data; dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian, yaitu 

menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, dan struktur organisasi 

bagian Devisi marketing & promosi Riau Televisi Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

bagaimana aktivitas devisi marketing & promosi Riau Televisi 

Pekanbaru dalam mempertahankan brand awareness. 

BAB VI : PENUTUP 

  Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


