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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Riau secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis, karena

berada pada simpul segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura.

Pekanbaru juga berada ditengah pulau sumatera yang dapat dilalui dengan

perhubungan darat ke seluruh kawasan, termasuk jalur lintas timur Sumatra.

Oleh karena itu, Pekanbaru merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan.

Dengan letaknya yang strategis ini, Kota Pekanbaru juga banyak mempunyai

potensi wisata yang dapat dikategorikan menjadi Wisata Rekreasi, Wisata

Alam, Wisata Budaya, Wisata Minat Khusus, Wisata Religi, Wisata Sejarah,

dan juga Wisata Belanja.

Salah satu wisata rekreasi di Riau adalah Riau Fantasi Labersa yang

terdiri dari Labers water & themepark. Labersa Waterpark merupakan

waterpark di Riau yang dapat diakses melalui jalan Parit Indah, yang

mempunyai berbagai macam sarana permainan air dan sarana rekreasi

keluarga. Untuk itu perlu adanya upaya aktivitas komunikasi pemasaran yang

efektif untuk dapat menarik serta meningkatkan jumlah pengunjung untuk

melakukan rekreasi wisata di Riau Fantasi Labersa.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan aktivitas komunikasi pemasaran,

setiap perusahaan berupaya untuk mencari dan menetapkan strategi atau

aktivitas komunikasi pemasaran dan target market-nya. Untuk itu perlu
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adanya tindakan penanganan yang lebih serius untuk menarik minat dan

meningkatkan kunjungan wisatawan agar melakukan perjalanan rekreasi

wisata ke Riau Fantasi Labersa.

Pembangunan sektor usaha pariwisata di Riau semakin meningkat, dan

hal ini menyebabkan persaingan antara perusahaan dalam bidang wisata,

khususnya pembangunan waterpark yang semakin ketat, setelah melihat

kondisi yang terjadi pada bidang pariwisata di Riau, khususnya dalam bisnis

waterpark, oleh karena itu, pihak-pihak yang mempunyai tugas untuk

mengambil tindakan agar berupaya untuk menarik minat masyarakat sebagai

pengunjung, sasaran atau target perusahaan agar meningkatkan jumlah

pengunjung untuk berwisata di Riau Fantasi Labersa.

Adapun data jumlah pengunjung pada Riau Fantasi Labersa adalah

sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung Riau Fantasi Labersa 2010 – 2013

Sumber : PT. Labersa Hutahaean.

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah

pengunjung Riau Fantasi Labersa Waterpark adalah sebanyak 37107
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pengunjung, kemudian di tahun 2011 jumlah pengunjung Riau Fantasi

Labersa Waterpark adalah sebanyak 98864 pengunjung, dan di tahun 2012

jumlah pengunjung mengalami kenaikan yaitu sebanyak 140706 pengunjung,

dan terakhir di tahun 2013 Riau Fantasi Labersa mengalami peningkatan

jumlah pengunjung, dan  total jumlah pengunjungnya adalah sebanyak

192857. (Sumber: PT. Labersa Hutahaean).

Melihat kondisi yang ada di lokasi penelitian tentang jumlah

pengunjung yang memanfaatkan Riau Fantasi Labersa sebagai wahana

rekreasi atau sarana hiburan bagi masyarakat, maka peneliti melihat sisi yang

positif terhadap peningkatan tersebut. Oleh karena itu komunikasi pemasaran

yang dilakukan oleh PT. Labersa Hutahaean dalam upaya mensosialisasikan

wahana ini untuk meningkatkan jumlah pengunjung terlihat efektif. Hal ini

terbukti dari jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan yang

signifikan.

Riau Fantasi Labersa merupakan perusahaan yang memiliki struktur

organisasi dimana kekuasaan tertinggi terletak pada posisi General Manager.

Di bawah General Manager terdapat tiga bagian induk yaitu Manager

Operasional, HRD dan Financial Controler. Tiga bagian ini memiliki peran

yang berbeda-beda dan bertanggung jawab sesuai job description masing-

masing. Pihak Marketing Communication atau yang melaksanakan aktivitas

komunikasi pemasaran berada di bawah Financial Controler yang mempunyai

tugas untuk melakukan aktivitas komunikasi pemasaran seperti promosi

melalui media untuk menarik serta meningkatkan jumlah pengunjung.
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Pemasaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

program dari komunikasi pemasaran (Sutisna, 2001: 268). Persaingan antar

dunia pariwisata terutama dalam bisnis waterpark sangat ketat, hal ini

dikarenakan masih adanya waterpark lain selain labersa waterpark yang ada di

Riau. Namun demikian, persaingan ini tidak terlalu mempengaruhi Riau

Fantasi Labersa dalam menarik minat pengunjung untuk melakukan rekreasi

wisata, pendapat ini dilihat dari data yang ada dilokasi penelitian. Dengan

demikian, penelitian ini melihat aktifitas komunikasi pemasaran yang

dilakukan oleh Riau Fantasi Labersa dalam peningkatan jumlah pengunjung

yang sangat luar biasa, karena mampu bersaing ditengah banyaknya wahana

rekreasi atau sarana hiburan khususnya di Riau.

Berangkat dari uraian dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik

untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Aktivitas

Komunikasi Pemasaran Riau Fantasi Labersa dalam Meningkatkan

Jumlah Pengunjung”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian terhadap aktivitas komunikasi pemasaran Riau Fantasi

Labersa dalam meningkatkan jumlah pengunjung dipilih karena beberapa

alasan yaitu;

1. Permasalahan ini sangat menarik diteliti, karena perusahaan harus

memiliki strategi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata;

2. Judul memiliki relevansi terhadap pendidikan dan jurusan penulis yakni

Ilmu Komunikasi;

3. Penulis merasa mampu meneliti baik dari segi waktu, tenaga dan dana.
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C. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah  dan menyatukan pandangan guna memahami

tulisan ini, peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap

isitilah yang termuat dalam judul penelitian ini yakni :

1. Aktivitas

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem (Ruslan, 2003:

12).

2. Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication)

Komunikasi pemasaran adalah gabungan semua unsur dalam

bauran pemasaran merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau

kliennya (Shimp, 2003: 4)

3. Riau Fantasi Labersa

Riau Fantasi Labersa terdiri dari Labersa Water & Themepark

yang merupakan Waterpark terbesar di Riau yang berada di Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar, serta dapat diakses melalui Kota Pekanbaru

melalui jalan Parit Indah, yang mempunyai berbagai macam sarana

permainan air (www.Riaufantasi.com).

4. Pengunjung

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 614) mendefenisikan

Pengunjung adalah orang yang mengunjungi. Peneliti menyimpulkan

bahwa pengunjung adalah masyarakat dari dalam dan luar kota yang

datang untuk melakukan kegiatan wisata atau menghabiskan waktu liburan

bersama keluarga ataupun teman.
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D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa

masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana atau upaya apa yang

dilakukan oleh pihak Marketing Communications Riau Fantasi Labersa

dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Berdasarkan masalah pokok

tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan aktivitas komunikasi pemasaran Riau Fantasi

Labersa dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

b. Media apa saja yang digunakan Marketing Communication dalam

mempromosikan Riau Fantasi Labersa.

c. Faktor apa yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung di

Riau Fantasi Labersa.

d. Bagaimana cara PT. Labersa Hutahaean (Riau Fantasi Labersa

Waterpark) menghadapi persaingan di bidang pariwisata khususnya

Waterpark.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi

ini, PT. Labersa Hutahaean merupakan perusahaan yang menawarkan jasa

pada sektor pariwisata, bergerak dalam bidang Lapangan Golf 27 Hole

Country Club dan Club House, Labersa Grand hotel & Convention Center

dan Labersa Water & Themepark (Riau Fantasi). Peneliti haya meneliti

pada aktivitas komunikasi pemasaran Riau Fantasi Labersa Waterpark.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana aktifitas

komunikasi pemasaran Riau Fantasi Labersa Waterpark dalam

meningkatkan jumlah pengunjung ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui aktivitas komunikasi pemasaran Riau Fantasi Labersa dalam

meningkatkan jumlah pengunjung .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, serta menambah wawasan dan pengetahuan

penulis mengenai aktifitas komunikasi pemasaran.

2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi

penulis guna memperdalam ilmu dalam bidang ilmu komunikasi.

b. Kegunaan Praktis

1. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan

sebagai bahan pertimbangan Riau Fantasi Labersa untuk

menentukan strategi pemasaran kedepannya.

2. Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna

memperoleh gelar sarjana lengkap pada jurusan ilmu komunikasi.
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3. Sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan

bagi pihak perusahaan dalam menarik minat pengunjung demi

kemajuan perusahaan.

4. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi

yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai panduan dalam penulisan penelitian ini, peneliti melihat dan

mencantumkan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, yang

mendukung pembuatan penelitian ini.

Skripsi oleh Sumaiyah alumni mahasiswi Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 yang berjudul “Aktifitas Komunikasi

Pemasaran Terpadu PT. XL Axiata Tbk Pekanbaru dalam

Mempromosikan Kartu XmartPlan di Kota Pekanbaru” jurusan ilmu

komunikasi bidang konsentrasi Public Relations, hasil penelitian menunjukkan

bahwa komunikasi pemasaran di PT. XL Axiata Tbk dijalankan oleh

Marketing Communications (Komunikasi Pemasaran).

Penelitian yang dilakukan oleh Sumaiyah berbeda dengan penelitian

yang peneliti lakukan, seperti perbedaan lokasi dan tempat penelitian. Dalam

penelitian aktivitas komunikasi pemasaran Riau Fantasi Labersa dalam

meningkatkan jumlah pengunjung, peneliti focus kepada aktivitas marketing

serta bauran promosi dan media yang dilakukan oleh PT. Labersa Hutahaean.
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G. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoretis

a. Aktivitas

Aktivitas artinya adalah kegiatan atau kesibukan, sedangkan

kegiatan adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan bahan untuk

mencapai suatu maksud dengan inisiatif sendiri (Poerdawadarminta,

1981: 26).

Aktivitas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan

pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem. (Ruslan,

2003: 12).

b. Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan

produk dipasar (Sutisna, 2002: 267). Komunikasi pemasaran

memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa

komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak

akan mengetahui keberadaan produk di pasar (Sutisna, 2001: 268).

Wahab dkk (dalam Yoeti, 1996: 56) memberikan batasan

tentang pemasaran dalam kepariwisataan, yaitu suatu proses

manajemen dengan mana organisasi kepariwisataan nasional atau

perusahaan-perusahaan industri pariwisata untuk menentukan actual

dan potential tourist, mengadakan komunikasi dengan mereka untuk

menentukan serta mempengaruhi keinginan, kebutuhan, motivasi,

kesukaan dan ketidaksukaan pada daerah-daerah lokal, regional,

nasional dan internasional kemudian merumuskan serta menyesuaikan
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obyek-obyek pariwisata untuk mencapai kepuasan optimal para

wisatawan dan tercapailah tujuannya.

Komunikasi pemasaran adalah semua elemen-elemen promosi

dari Marketing Mix yang melibatkan komunikasi antar organisasi dan

target audience pada segala bentuknya yang ditujukan untuk

performance perusahaan (Prisgunanto, 2006: 8)

Komunikasi pemasaran terpadu merupakan konsep

perencanaan komunikasi pemasaran yang menyadari nilai tambah dari

suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari

berbagai disiplin komunikasi, misalnya; komunikasi umum, tanggapan

langsung, promosi penjualan dan hubungan masyarakat serta

menggabungkan berbagai disiplin ini untuk memberi kejelasan

konsistensi, dan pengaruh komunikasi yang maksimum melalui

integrasi menyeluruh dari pesan-pesan yang berlainan (Kotler, 1997:

228).

c. Marketing mix & Promotion Mix (Bauran Promosi)

Menurut Kotler, bauran pemasaran (marketing mix) adalah

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali produk, harga, promosi dan

tempat yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang

diinginkannya di pasar sasaran (Kolter, 2008: 62).

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2009: 70-76) unsur bauran

pemasaran (Marketing Mix) ini meliputi:

1. Product (Produk)

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu
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diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli

fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai dari

produk tersebut. Keunggulan produk jasa terletak pada kualitasnya,

yang mencakup keandalan, ketanggapan, kepastian, dan empati.

Kembangkan nilai tambah produk selain keistimewaan dasarnya,

agar dapat dibedakan dengan produk lain dan memiliki citra

tersendiri. Dengan demikian, produk akan mampu bersaing.

2. Price (harga)

Sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen

dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk

membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan

dan turut mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran.

3. Place (tempat)

Dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan

keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan

dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan

dimana lokasi yang strategis.

4. Promotion (promosi)

Promosi merupakan salah satu variabel dari bauran

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan

dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi berfungsi

sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan

pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan

kebutuhannya.
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Adapun untuk teori bauran promosi merupakan salah satu

elemen dari bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat

dan promosi. Promosi adalah koordinasi dari seluruh upaya yang

dimulai dari pihak penjual untuk membangun berbagai saluran

informasi dan persuasi untuk menjual produk dan jasa atau

memperkenalkan suatu produk atau gagasan (Morissan, 2010: 16).

Dinamisasi dunia promosi terhadap perkembangan zaman dan

pola hidup manusia memang terus bersinergi. Banyak teori-teori dan

strategi yang diusung dalam konsep promosi terus menyesuaikan

dengan kondisi yang ada.

Menurut (Kotler, 2005: 264-312 ) Bauran Promosi (Promotion

Mix) meliputi 5 (lima) saluran yaitu :

1. Iklan (advertising)

Iklan (advertising) adalah merupakan semua penyajian non

personal, promosi, ide-ide, promosi produk atau jasa yang

dilakukan sponsor tertentu yang di bayar.

Pemasaran internet yaitu komunikasi secara interaktif

melalui media massa, khususnya internet melalui world wide web

(www). Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi

timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi

dan memodifikasi bentuk dan isi informasi pada saat itu juga.

(Morissan, 2010: 23).

Terdapat ruang lingkup periklanan untuk mencapai sasaran,

para pengiklan akan mempergunakan berbagai jenis media, baik
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cetak maupun elektronik, berikut ini adalah media-media iklan

yang paling sering digunakan yaitu :

a. Televisi

Televisi dapat digunakan sebagai media nasional

maupun regional. Televisi sangat fleksibel dalam

menyampaikan pesan sponsor, mulai dari pemilihan waktu

sampai adanya jaminan penyampaian ulasan informasi untuk

audiens tertentu. Televisi merupakan salah satu media iklan

yang potensial, karena jangkauannya yang luas.

b. Radio

Media ini dapat berfungsi sebagai media lokal, regional

dan nasional. Pada masa ini radio telah menawarkan tantangan

kreatif yang menarik dimana kita harus mengundang para

pendengar untuk menciptakan image tertentu. Dengan

menggunakan radio, akan sedikit membantu menekan biaya

iklan serendah mungkin.

c. Surat Kabar

Dengan menggunakan media surat kabar, dapat

memungkinkan dalam penyampaian pesan akan lebih kompleks

dan lebih panjang dibandingkan dengan televisi maupun radio.

Pembaca lebih suka memanfaatkan waktu luang dengan

membaca surat kabar lebih rinci.

d. Majalah

Media ini dapat dikatakan lebih bersifat khusus, karena

majalah secara khusus dirancang untuk media perorangan

dengan mengekspos hanya pada satu objek tertentu saja.
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e. Iklan Outdoor

Media ini banyak memiliki ragam dan tingkatan.

Poster-poster besar yang berukuran 48-sheet merupakan versi

iklan outdoor yang paling menonjol. Akan tetapi iklan yang

berukuran besar bukan merupakan satu-satunya pilihan.

Terdapat juga alat transportasi, seperti bus atau taksi yang

dapat menjadi media iklan yang sangat menarik, karena pesan-

pesan yang dibuat dapat dibawa kemanapun alat transportasi

tersebut berjalan (Brannan, 2005: 54).

2. Promosi Penjualan (sales promotion)

Promosi penjualan (sales promotion) adalah berbagai

insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau

membeli suatu produk atau jasa.

3. Public Relations adalah berbagai program untuk mempromosikan

dan/atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya.

4. Penjualan personal (personal selling) adalah interaksi tatap muka

langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan suatu

presentase, menjawab langsung dan menerima pesanan. Hal ini

lebih efektif untuk menjaga komunikasi hubungan pribadi dengan

konsumennya.

5. Pemasaran langsung (direct marketing) adalah penggunaan saluran

seperti; surat, telephone, faksimile, e-mail, dan alat penghubung

non personal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau tanpa
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mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan

calon pelanggan.

Aktivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh PT.

Hutahaean untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada Labersa

Waterpark diantaranya adalah dengan memberikan pelayanan yang

baik untuk kenyamanan pengunjung, serta melakukan promosi

diantaranya dengan pemasangan iklan-iklan yang dilakukan diberbagai

media, seperti media cetak, koran, pemasangan iklan berbentuk

banner, event, memberikan diskon-diskon atau potongan harga melalui

media cetak, serta memperbaiki layanan terhadap konsumen atau

pelanggan, promosi iklan melalui internet, seperti blog, facebook,

twitter, memperbaiki kualitas pelayanan serta  promosi yang secara

tidak langsung dilakukan oleh pengunjung dari mulut ke mulut kepada

masyarakat.

d. Riau Fantasi Labersa

Riau Fantasi Labersa terdiri dari Labersa Water & Theme Park

yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, serta dapat

di akses melalui Kota Pekanbaru melalui  jalan Parit Indah, yang

mempunyai berbagai macam sarana permainan air.

Riau Fantasi (Labersa Theme & Water Park) merupakan bagian

dari Hutahaean Group, Riau Fantasi adalah Tempat wisata keluarga

dan ajang pendidikan. Riau Fantasi juga merupakan tempat pariwisata

alternatif di dalam kota, sehingga masyarakat Riau tidak perlu lagi

pergi jauh keluar kota untuk berekreasi dan bersantai bersama

keluarga.
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Riau Fantasi dibangun di atas lahan seluas 8 hektar, merupakan

wisata air dan wisata kering terbesar dan terlengkap di Pekanbaru,

diilhami dari kurangnya tempat wisata di Riau maka Riau

Fantasi adalah tempat wisata terbaik termodern di Riau. Riau Fantasi

menyediakan GAZEBO untuk kenyamanan bersantai bersama

keluarga, terdapat fasilitas untuk beristirahat sejenak.

Riau Fantasi dilengkapi dengan sistem pembayaran yang telah

canggih (smart tag) untuk semua transaksi pembayaran di seluruh area.

Pengunjung Riau Fantasi Labersa yang berenang akan selalu dijaga

dan diawasi oleh Life Guard yang sudah berpengalaman. dan seluruh

pengunjung Riau Fantasi dilindungi dengan asuransi kecelakaan yang

dapat membuat pengunjung lebih merasa aman dan nyaman.

Dilengkapi juga dengan sistem pengawas CCTV di seluruh wahana

Riau Fantasi Labersa, dan sudah terdapat jaringan free wifi di seluruh

wahana Riau Fantasi Labersa.

e. Pengunjung

Menurut  IUOTO (International Union of Official Travel

Organization) dalam Gamal Suwantoro (2009: 4) menggunakan

batasan mengenai wisatawan secara umum : Pengunjung (visitor) yaitu

setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan

biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan

yang menerima upah. Jadi ada dua kategori mengenai sebutan

pengunjung yakni;
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1. Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang tinggal sementara,

sekurang-kurangnya 24 jam disuatu negara. Wisatawan dengan

maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi :

a. Pesiar (leisure), untuk keperluan rekreasi, hiburan, kesehatan,

Study, keagamaan, dan olahraga.

b. Hubungan (relationship), dagang, sanak saudara, kerabat, dsb.

2. Pelancong (ekscursionist) adalah pengunjung sementara yang

tinggal dalam suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang

dari 24 jam.

Dari pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengunjung

adalah masyarakat dari dalam dan luar kota yang datang untuk melakukan

kegiatan wisata atau menghabiskan waktu liburan bersama keluarga

ataupun teman.

2. Konsep Operasional

Untuk mengarahkan penelitian agar tepat pada sasaranya

dibutuhkan konsep operasional. Berdasarkan kerangka teoretis, maka

peneliti selanjutnya membuat konsep operasional yang nantinya akan

penulis jadikan sebagai tolak ukur di lapangan. Melalui kerangka teoritis

yang peneliti kemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu rumusan

konsep operasional yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam

melakukan penelitian.

Konsep Marketing Mix dan Promotion Mix

1. Product (Produk)

2. Price (Harga)
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3. Place (Tempat)

4. Promotion (Promosi)

a. Iklan (Advertising)

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)

c. Public Relations

d. Penjualan Personal (Personal Selling)

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Riau Fantasi Labersa yang berada di

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar PT. Labersa Hutahaean

merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Wisata serta Labersa

Water & Theme Park dalam kawasan Lapangan Golf 27 hole dan Hotel

berbintang 5. Alamat JL. Labersa–Parit Indah Kampar–Riau (28000)

Indonesia.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah PT. Labersa Hutahaean. bisnis

Perusahaan yang bergerak dibidang wisata, Hotel, serta Labersa Water &

Theme Park. Sedangkan objek penelitiannya adalah aktivitas komunikasi

pemasaran (Marketing Public Relations) Riau Fantasi Labersa dalam

meningkatkan jumlah pengunjung.
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3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk

dimanfaatkan (Rosady, 2003: 132). Dalam hal ini yang diperoleh

penulis bersumber dari sumber data yang dapat memberikan informasi

(informan) dan juga beberapa orang yang dijadikan peneliti sebagai

informan kunci (key informan). Jadi sumber data dalam peneltian ini

adalah Admin/HRD, General Manager, 3 orang Marketing

Communication. Adapun pengambilan informan dilakukan dengan

memakai teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah

pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang

dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi

yang sudah diketahui sebelumnya (Ruslan, 2003: 156).

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Rosady, 2003: 132).

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah arsip-

arsip serta berita dan dokumen yang berhubungan dengan komunikasi

pemasaran dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik-teknik

sebagai berikut:
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a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung  untuk

mendapatkan data sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan

kepada Admin/HRD, General Manager dan 3 orang Marketing

Communication Riau Fantasi Labersa.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan

sengaja mengenai apa yang akan diteliti (Subagyo, 1999: 62). Peneliti

menggunakan Participant Observation, dimana observasi ini dilakukan

dengan cara melibatkan diri dan menjadi bagian dari lingkungan sosial

(organisasi) yang sedang diamati (Rosady, 2003: 35).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan untuk memberi landasan secara

teoritis sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini, melalui bacaan

diantaranya, arsip, buku-buku, karangan ilmiah, hasil penelitian, jurnal

ilmiah, serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Labersa

Hutahaean.

5. Validitas Data (Triangulasi)

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah

pemeriksaan melalui sumber lain.

Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa

yang dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

pemerintahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

f. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.

g. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.

h. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data

dapat dilakukan (Moleong, 2005: 330).

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif, Penelitan kualitatif merupakan proses penelitian yang

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data,

analisa data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian

(Suryanto, 2010: 172). Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif

adalah sebagai prosedur penelitian yang manghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat di amati. (Moleong, 1997: 3). Penelitian ini dilakukan dengan cara
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menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan

bauran promosi yang diselenggarakan oleh pihak Labersa Waterpark

dalam meningkatkan jumlah pengunjung.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat

penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, alasan pemelihan judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Berisikan gambaran umum PT. Labersa Hutahaean, visi dan misi,

dan struktur organisasi PT. Labersa Hutahaean Group.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan tentang data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan

judul penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Penulis mengemukakan pandangan yang berhubungan dengan

Aktivitas Komunikasi Pemasaran Riau Fantasi Labersa Dalam

Meningkatkan Jumlah Pengunjung.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya

dengan mengemukakan kesimpulan saran.


