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BAB III

PENYAJIAN DATA

Berikut ini penyajian data berdasarkan penelitian yang dilakukan di Tribun

Pekanbaru . penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang strategi

management tribun pekanbaru dalam meningkatkan oplah di provinsi Riau . untuk

memperoleh data sesuai dengan apa adanya yang telah dikemukakan pada konsep

oprasional BAB pendahuluan, yaitu menggunakan wawancara, observasi dan

dokumentasi.

Penelitian dilakukan penulis Juli sampai September 2013. Dan melakukan

wawancara dengan meneger promosi ibu iin irawati dan meneger periklanan ibu

iin margereta serta meneger keuangan ibu mariana. Dalam hal ini penulis

mengajukan pertanyaan tentang seputar permasalahan yang menyangkut

permasalahan penelitian, yakni tentang strategi tribun Pekanbaru dalam

meningkatkan oplah penjualan

Dokumentasi atau data-data yang di peroleh dari tribun Pekanbaru berupa

laporan-laporan dan dokumen lainya yang berhubungan dengan strategi tribun

Pekanbaru dalam meningkatkan oplah pejualan dalam bentuk file dan juga foto-

foto yang dapat menambah keakutatan data yang di peroleh dari wawancara yang

telah dilakukan sebelumnya.
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A. Strategi tribun Pekanbaru dalam meningkatkan oplah penjualan

a. Strategi melalui periklanan

Setelah penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan wawancara dengan

meneger periklanan tentang strategi apa yang digunakan management

prusahaan dalam meningkatkan oplah ibu iin mergareta mengungkapkan

"Merek kami yang terkemuka dimulai dengan teknologi kelas

internasional, tetapi pengiklanannya yang membuat perhatian konsumen

mempengaruhi mereka untuk menggunakan produk kami lagi dan lagi.

Periklanan adalah darah dari merek kami.... Iklan adalah penggerak kunci

dalam bisnis kami, khususnya sangat penting untuk produk perawatan

kesehatan-karena konsumen menginginkan merek yang mereka kenal dan

dapat dipercaya. Iklan membantu menciptakan kepercayaan, iin margareta

meneger periklanan "

Adapun bentuk strategi yang digunakan tribun pekanbaru dalam

meningkatkan oplah penjualan sebagai berikut :

1. Periklanan tribun Pekanbaru

Berdasarkan wawancara dengan ibu iin mergareta tentang periklanan tribun

pekanbaru. Beliau mengatakan kami disini terus melakukan periklanan

sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan oplah agar masayarakat

dapatmemilih sutakabar yang paling baik pemberitaannya dengan memilih sisi

independentnya” adapun bentu periklananya adalah :

a. Radio

Sebuah keuntungan dari periklanan radio adalah tidak seperti surat kabar
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dan majalah, iklan ini berbicara kepada pendengarnya. Namun, iklan ini

kurang memiliki efek visual. Karena stasiun radio melayani pendengar

setempat, iklan radio cenderung berfokus pada wilayah setempat. Terlebih,

jenis musik tertentu atau hiburan lain seperti stasiun radio hanya menarik

konsumen dengan karakteristik yang sama. Oleh karena itu, setiap stasiun

dianggap dapat menjangkau target pasar tertentu.

b. Internet

Internet telah menjadi salah satu cara yang populer bagi perusahaan untuk

mengiklankan produk dan jasa mereka. Beberapa perusahaan sutrat kabar

menggunakan situs mereka untuk mengiklankan produk-produk mereka.

Banyak perusahaan lain mempromosikan produk mereka pada situs lain

yang umunya dilihat oleh orang-orang yang membeli produk-produk

mereka. Awalnya perusahaan mempertanyakan bagimana orang-orang

yang berselancar ke dalam Internet akan menerik perhatian pada iklan.

Sekarang ada banyak bukti bahwa mereka memberi perhatian dan Internet

dapat menjadi cara yang efektif untuk mengiklankan suatu produk.

Perhatikan kasus Surat Kabar Tribun, yang memiliki pengalaman dalam.

Surat Kabar Tribun mengharapkan akan menerima 400 tanggapan yang

tertinggi selama periode satu bulan. Bahkan, dalam satu bulan menerima

tanggapan dari 700 orang. Jadi pengalamannya pada iklan di Internet

sukses. Terlebih, biaya iklan lebih murah dari metode periklanan

tradisional. Pengalaman perusahaan lain menghasilkan yang sama dengan

iklan di Internet (web, facebook, twiteer) Alternatif lain dari iklan Internet
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adalah "tombol iklan". Jika pengguna mengklik tombol iklan tersebut,

maka pengguna akan masuk ke situs perusahaan yang mengiklankan di

halaman tersebut. Ketika sebuah perusahaan mengiklankan pada situs yang

bukan miliknya, maka perusahaan itu harus membayar serangkaian jasa

kepada perusahaan yang memiliki situs tersebut. Biaya jasa tersebut

berdasarkan jumlah klik (oleh pengguna) dan iklan itu sendiri (untuk

mempelajari lebih banyak produk yang diiklankan) atau jumlah pesanan

produk oleh pengguna (jika iklan itu membuat pengguna memesan produk

yang diiklankan).

c. Iklan Luar Ruangan

Periklanan luar ruangan (outdoor) ditunjukkan pada billboard atau papan

tanda seperti yang ada di jalan nagnka didepan global bangunan berukuran

6 x 4 meter dan sudah di kontrak secara non-permanent selama 6bulan.

Periklanan seperti ini umumnya sangat besar, karena konsumen tidak

mungkin akan berhenti dan melihatnya dari dekat Produk dan jasa yang

berkaitan dengan liburan menggunakaan periklanan outdoor. Misalnya,

Tribun Pekanbaru dipasang di billboard di sepanjang berbagai jalan utama.

Juga sepanduk-sepanduk yang kita pasang di tempat-tempat strategis.

d. Iklan Transportasi

Periklanan sering dipamerkan pada alat transportasi seperti bus. Iklan-iklan

ini berbeda dengan iklan outdoor hanya dijelaskan karena mereka

bergerak, tidak diam. Iklan ini umumnya mencoba memberi efek visual

yang kuat yang dapat dikenali oleh konsumen ketika kendaraan berjalan.

Berdampak untuk selalu mengingatkan pilihan saat memilih saat ingin
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membeli surat kabar.

e. Periklanan Khusus

Bentuk lain dari periklanan non-media juga memungkinkan, seperti T-shirt,

topi, dan stiker bemper. T-shirt mengiklankan berbagai variasi produk yang

luas, seperti pada saat jalan santai Tribun pekanbaru ataupun senam massal

2. Strategi promosi tribun Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan meneger promosi ibu Iin

irawati beliau mengatakan“ promosi merupakan salah satu strategi seluruh

surat kabar dalam mengenalkan produknya kepada masayarakat baik itu

pelanggan lama maupun pelanggan baru untuk terus loyal kepada kami.

Promosi sangat penting karena setiap waktu strategi promosi akan terus

berubah-ubah sesuai keinginan pasar ” adapun bentuk promosi yang

dilakukan trinun Pekanbaru dalam meningkatkan oplah antara lain sebagai

berikut :

a. Rabat

Rabat yang di lakukan tribun Pekanbaru adalah potensi untuk mendapatkan

pembayaran kembali dari produsen kepada konsumen. Jika produsen

berkeinginan meningkatkan permintaan produk, selain menurunkan harga

yang ditetapkan pada toko pengecer, mereka dapat juga memberikan rabat.

Menurunkan harga pada toko pengecer tidak menjamin bahwa toko itu

akan memberikan diskon. Sehingga, strategi ini hanya akan menghasilkan

keuntungan yang rendah tanpa meningkatkan permintaan. Rabat akan

menjamin bahwa konsumen akan menerima diskon dari produsen.
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Terkandang kita melakukan pengundian secara terbuka untuk memberikan

rabat kepada pelanggan-pelanggan baru kita.

b. Kupon

Kupon yang digunakan dalam surat kabar tribun Pekanbaru adalah iklan

untuk mendorong pembelian sebuah produk. Biasanya kupon juga

dipaketkan dengan sebuah produk, sehingga konsumen dapat

menggunakan kupon tersebut hanya jika mereka membeli produk yang

sama lagi. Kupon digunakan dengan cara ini untuk mendorong konsumen

mengulangi pembelian produk yang sama. Akibatnya, konsumen menjadi

setia kepada merek tersebut. Antara lain kupon jalan santai yang selalu kita

berikan per enam bulan sebagai kedekatan kita kepada para pelanggan,

kupon berhadiah juga bentuk promosi kami agar para pelanggan terus setia

walaupun mereka lebih mementingkan hadiah, kupon dukungan legislative

sebagai mana dekatnya pemilu atau pun pemilukada di daerah masarakat

akan terus memantau para calon pimpinan mereka di surat kabar dan kami

memberikan kesempatan berupa dukungan melalui kupon yang ada di

setiap satu exsemplar dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung calon

pimpinan kita kedepannya, kemusian kami akan mengolah dan

menampikan para calon pimpinan dari pilihan rakyat yang di dukung

melalui kupon kami.

c. Sampling

Sampling yang di lakukan tribun pekanbaru di lakukan saat hari pertama

peluncuran perdana kepada calon-calon pembeli potensial baik itu para
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petinggi atau pun pejabat-pejabat pemerintahan. Kadang ada acara-acara

tertentu antara lain tour de singkarak, Riau expo, dll, tribun juga

memberikan sampling.

d. Display

Banyak toko menciptakan display khusus untuk surat kabar tribun karena

mereka juga mendapat keuntungan karena para pelanggan calon iklan akan

dapat langsung bertanya mengenai harga iklan. Dan tribun akan

memberikan potongan harga buat para pengecer yang membuat display

tribun di tokonya atau di mobil mereka.

e. Premium

Premium tribun Pekanbaru adalah pemberian kepada calon pelanggan

potensial. Cara ini biasanya di lakukan dua tahap : pertama mengundang

orang-orang penting untuk datang baik itu secara personal melakukan

wawancara secara langsung.atau pun pelatihan kepada adik-adik SMA

untuk melakukan seminar atau pun kunjungan ke tribun pekanbaru. Kedua

tribun memberikan surat kabar sebagai hadiah kepada mereka mengenai

kunjungan mereka ke tribun dan menjadikan calon-calon pelanggan di

kedepannya kelak.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi tribun Pekanbaru dalam

meningkatkan oplah

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan meneger keuangan tribun

Pekanbaru ibu mariana (12 oktober 2013) mengenai faktor – faktor yang dapat
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mempengaruhi strategi tribun Pekanbaru dalam meningkatkan oplah

penjualan.

1. Faktor threats (ancaman)

a) Sulitnya beriklan di Riautv

Dari hasil wawancara dengan ibu mariana selaku meneger

keuangan tribun pekanbaru beliau mengatakan “ seandainya

tribun dapat juga beriklan di Riautv maka ini memberikan

langkah yang lebih luas kepada tribun untuk terus

berkonsistensi, namun Riautv kurang memberikan keterbukaan

kapada kami memang itu bisa dikatakan factor penghambat

strategi promosi tribun pekanbaru di tahun ketahun karena ini

bukan masalah biaya”

2. Faktor strength (kekuatan)

Menurut ibu Mariana selaku meneger keuangan tribun Pekanbaru “

yang menjadi faktor kekuatan disini adalah segala sesuatu yang

bentuk promosi dan iklan dalam mengembangkan diri selalu

mendapat dukungan dari prusahaan karena terus menunjukan

peningkatan jumlah oplah dari tahun ketahun. Karena itu prusahaan

terus memberikan siraman dana segar untuk management dalam

melakukan promosi ataupun itu periklanan” dan ada bebarapa hal

yang bisa dikatakan factor pendukung strategi promosi tribun

pekanbaru dalam meningkatkan oplah :

i. Kemampuan SDM
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Kekuatan SDM tribun terus di asah dari waktu kewaktu agar

dapat menjaga ke independentan berita kita, wartawan-

wartawan maupun redaksi akan terus di bina melalui

pelatihan-pelatihan langsung dari KOMPAS.

ii. Keindependentan Berita

Ibu mariana mengatakan “ kami melihat sisi ke

independentan berita kami merupakan kekuatan

sesungguhnya yang kami miliki, karena kami tidak akan

segan-segan mengeluarkan berita yang sesuai dengan

aslinya. Kami tidak ingin menjadi surat kabar yang terus

menyajikan perjalanan kepala daerahnya hanya untuk

pencitraan,  biar masyarakat memilih ini berita sebenarnya.

3. Faktor weakness (kelemahan)

1) Sulitnya beriklan di departemen pemerintahan Strategi

promosi juga akan lebih mudah jika kita berkejasama

dengan intansi pemerintahan, ibu mariana selaku meneger

keuangan mangatakan “ selama ini kita siap membantu

kegiatan pemerintah melalui bakti social, keagamaan,

ataupun bantuan bencana alam kedaerah-daerah. Namun

pemerintah daerah khususnya propinsi masih kurang

beriklan di media kita atau pun kami yang tak dapat akses
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beriklan di departemen-depertemen pemerintahaan , ini

dikarenakan pemberitaan kita yang mereka anggap terlalu

independt”(iin mariana - meneger promosi)

4. Faktor opportunity (peluang)

I. Keterbukaan etnis cina “ pasca munculnya zaman

reformasi kaum minoritas antara lain entis cina mulai

muncul kembali kepermukaan dengan ikut serta di

sosial kemasayarakatan untuk itu kami mencoba

merangkul mereka karena mereka tidak mempunyai

media surat kabar sendiri dengan memberikan iklan

duka cita yang lebih murah dan undangan kegitan

mereka ke etnis nya juga tak dapat di pungkiri mereka

mempunyai banyak tempat penjualan elektronik dan

kami mempunyai wadah untuk mereka

mempromosikanproduknya kami melihat ini sebuah

peluang kedepannya.

II. Harga iklan yang bersaing “ iklan merupakan salah

satu pondasi dalam terus menjalankan surat kabar kami

memahami saat ini pemareintah lebih condong ke

Riaupos dalam periklanan untuk itu kami coba menarik

komunitas-komunitas beriklan kekami dengan harga

terjangkau saat ini harga iklan kami  sangat bersaing di

pasar
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Harga iklan :

1. Display (Fullcolor) Halaman depan Rp.

100.000/mmk

2. Display (black) Rp. 32.500/mmk

3. Display (fullcolor) Rp. 50.000/mm

4. Pengumuman (b/w) Rp. 16.000/mmk

5. Ucapan Selamat (black) Rp.10.000/mmk

6. Ucapan Selamat (warna) Rp. 20.000/mmk

7. Iklan duka cita (black) Rp. 7.500/mmk

8. Iklan baris Rp 6000/baris

4. Hubungan Masyarakat

Dalam hal lain surat kabar tribun Pekanbaru juga mempunyai suatu strategi

dalam meningkatkan oplah dan berikut ini adalah jenis strategi hubungan

masyarakat yang dilakukan oleh Koran Tribun, yakni:

a. Acara Khusus

Ada beberapa acara yang tribun lakukan dan dapat langsung bersenggolan

dengan para pelanggan contohnya : Riauexpo, HutRiau, tour de singkarak,

tour de Siak, jalan santai, senam missal yang biasanya di lakukan di

halaman kantor tribun Pekanbaru setiap minngu pagi.terkandang pihak

promosi juga melakukannya dengan member hiburan berupa surat kabar “

berjalan” di lampu merah.

b. Rilis Berita

Rilis berita di buat perusaahan untuk memperbaiki tanggapan-tanggapan

masarakat mengenai pemberitaan yang salah dan tengah terjadi di

masayarakat.ini di lakukan untuk menjaga hubungan baik dan
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keharmonisan saat ini dan masa mendatang.

c. Konferensi Pers

Konferensi pers bersifat lebih personal dibanding rilis berita karena

seorang karyawan perusahaan membuat pengumuman langsung kepada

media dan akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari media.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, ini bisanya merupakan kesalahan-

kesalahan besar dan harus dilakukan cepat tidak terjadi desas-desus yang

berlanjut di masyarakat.

B. observasi

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi di surat

kabar tribun Pekanbaru untuk melihat bagaimana strategi surat kabar tribun

Pekanbaru dalam meningkatkan oplah observasi dilakukan dengan cara  :

1. Mengamati kinerja bagian periklanan dan promosi Tribun Pekanbaru

2. Mencatat dan mendokumentasikan hal-hal yang termasuk strategi

tribun Pekanbaru dalam meningkatkan oplah

3. Melakukan wawancara dengan meneger keuangan, promosi,

periklanan, mengenai hal-hal sebagai berikut

 Sejarah berdiri perusahaan

 Struktur keredaksian

 Strategi pengambilan kebijakan

 Buget untuk promosi surat kabar

 Distribusi

 harga dll


