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ABSTRAK
Angka kasus covid-19 yang cukup tinggi di Indonesia. Tentunya membawa
pengaruh yang besar bagi masyarakat khususnya di bidang industri Pertelevisian.
Media televisi di Indonesia saat ini terus bertambah baik secara Media televisi lokal
swasta maupun nasional. Pandemi covid yang semakin terus memicu berkurangnya
pertahanan media televisi menjadikan media televisi berlomba untuk membuat suatu
strategi komunikasi pemasaran untuk menggait para khalayak. Peneliti mengambil
tema strategi komunikasi pemasaran karena melihat banyaknya peminat khalayak
untuk menonton layanan iklan melalui televisi seperti iklan obat herbal Bio HSA
MADU TV Tulungaggung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi
komunikasi pemasaran obat herbal Bio HSA melalui iklan di MADU TV
Tulungagung. Penelitian menggunakan metode dan analisis penelitian kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, dan
wawancara kepada karyawan MADU TV. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa MADU TV menggunakan strategi komunikasi pemasaran melalui iklan Bio
HSA yang membuat MADU TV hingga bertahan sampai saat ini sangatlah efektif.
Kata Kunci : Televisi, Strategi komunikasi pemasaran, MADU TV

ABSTACT

The number of Covid-19 cases is quite high in Indonesia. Of course, it has a
great influence on society, especially in the television industry. Television media in
Indonesia is currently growing, both private and national local television media. The
COVID-19 pandemic, which continues to trigger a reduction in the defense of
television media, has made television media compete to create a marketing
communication strategy to attract audiences.
The researcher took the theme of marketing communication strategy because he saw the
number of audiences interested in watching advertising services through television such as
advertisements for herbal medicine Bio HSA MADU TV Tulungagung. The purpose of this
study was to determine the marketing communication strategy of Bio HSA herbal medicine
through advertisements on MADU TV Tulungagung. This research uses descriptive
qualitative research methods and analysis. Data collection techniques carried out by
researchers through observation, and interviews with MADU TV employees. The results of
this study indicate that MADU TV uses a marketing communication strategy through Bio
HSA advertisements which has made MADU TV very effective until now.

Keywords: Television, Marketing communication strategy, MADU TV
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Saat ini teknologi semakin canggih di era modern masyarakat
yang hidup di era ini tentunya sangat bergantung pada informasi. Hal
yang dibutuhkan masyarakat adalah infromasi yang terpercaya dan
aktual. Informasi yang didapatkan di era modern sangat mudah karena
telah berkembangnya komunikasi massa. Komunikasi massa melibatkan
jumlah komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis yang
luas, namun punya perhatian dan minat terhadap isu yang sama. Karena
itu agar pesan dapat diterima serentak pada waktu yang sama maka
digunakan media massa seperti surat kabar, majalah, radio atau televisi
(Daryanto, 2011:33). Salah satu media elktronik yang diminati oleh
masyarakat tentunya memilih media televisi. Karena media televisi ini
memiliki

jaringan

luas

sehingga

membuat

masyarakat

dan

mengkonsumsi yang disajikan pada televisi berupa informasi ataupun
hiburan. Menurut Skomis (1985 ) kekuatan televisi salah satunya adalah
memberikan gambaran bila dibandingkan dengan media massa lainnya
(radio, surat kabar, majalah, buku dan sebagainya), televisi tampaknya
memberikan sifat yang istimewa. Ia merupakan gabungan dari media
dengan dan gambar. Bisa bersifat informative, hiburan, maupun
pendidikan bahkan gabungan antara ketiga unsur tersebut.
Adanya media telivisi membuat perubahan baru bagi manusia
dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat massa. Adanya
kemunculan media televisi akan digunakan khalayak sebagai sarana untuk
berinteraksi yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi
dari berbagai belahan dunia. Dari segi penyampaian pesan informasinya

televisi sebagai media massa seperti halnya radio yang proses
komunikasinya hanya berjalan satu arah (One Way Comunication) yang
artinya

komunikasi

tidak

berhubungan

langsung

dengan

komunikator,karena komunikator tidak bersifat individual melainkan
bersifat kolektif. Sedangkan massa komunikasinya adalah para penonton
yang mempunyai karakteristik tersendiri.

Media massa berfungsi sebagai jembatan tata nilai dan budaya
dari generasi satu ke generasi berikutnya, atau dengan kata lain media
pendidikan. Selain pendapat Laswell di atas, seorang pakar komunikasi
Clarles R. Wright yang dikutip oleh Komsahrial Romli mengemukakan
pendapatnya yang dinyatakan dalam bukunya Mass Communication A
Sociological Perspective yang menyatakan bahwa: “Communication act
primarily internal for amusment irrespectively of any instrument effect
they might have”, yang berarti bahwa media massa mempunyai fungsi
sebagai media hiburan.
Media televisi merupakan saran masuknya informasi baru
sekaligus sebagai agen perubahan budaya baru. Banyak yang
menegaskan aktifitas menonton televisi sebagai kegiatan pasif atas
penerimaan gagasan baru. Dengan modal audio-visualnya siaran televisi
sangat efektif dalam memberikan pesan pesannya. Tetapi tidak hanya
itu, televisi juga memiliki fungsi sebagai saran promosi dan hiburan.
Karena itu juga televisi sangat bermanfaat dalam upaya pembentukan
perilaku dan perubahan pola pikir (Darwanto, 2007: 26).
Media televisi di Indonesia saat ini terus bertambah baik secara
media televisi lokal, televisi swasta ataupun televisi nasional. Setiap
televisi memiliki cara sendiri untuk mempertahankan televisi tersebut, agar
tetap diminati oleh khalayak dengan cara membuat program atau tayangan
yang berbeda dengan televisi lainnya. Tetunnya hal ini memicu

persaingan dari segi televisi lokal, televisi swasta ataupun televisi
nasional. Karena banyaknya minat khalayak mengkonsumsi program
atau tayangan yang di hasilkan oleh media televisi. Media televisi
menjadi kebutuhan untuk khalayak karena jaman dimana teknologi
belum berkembang jadi satu satunya media yang banyak diminati
khalayak adalah televisi. Hal tersebut tentunya dapat menghasilkan
keuntungan yang besar bagi media televisi. Membuat banyaknya yang
ingin melakukan iklan di program atau tayangan tersebut. Karena untuk
membuat sebuah program atau tayangan tentunya mengeluarkan biaya
yang cukup besar. Adanya pengiklan atau bisa disebut dengan
advertiser dapat menghidupi industri pertelevisian. Seiring berjalannya
waktu perkembangan teknologi digital semakin berkembang hingga
teknologi internet menciptakan berbagai macam jejaringan sosial seperti
Instagram, twitter, facebook, whatapps dll. Kini membuat handphone
atau gadget menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.yang tentunya
memiliki banyak manfaat sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai
sumber informasi, dan juga hiburan. Hal ini tentunya membuat industri
televisi tidak hanya bersaing dengan antar industri televisi lainnya
namun juga bersaing dengan teknologi internet.
Industri media yang terus berkembang ini mengalami hambatan ketika
adanya virus yang masuk di Indonesia yaitu Covid – 19. Pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belom selesai, membuat kita semua harus hidup
berdampingan dengan covid – 19. Perubahan pola hidup akan terjadi terus
menerus membuat industri mengalami penurunan penghasilan. Dan
beberapa media televisi yang tidak mampu bertahan akan tutup. Industri
media harus mampu menganalisa kebutuhan khalayak di pandemi Covid

– 19 ini. Dalam memenuhi kebutuhan khalayak di pandemi Covid – 19
tentunya diperlukan strategi komunikasi pemasaran agar tetap dapat
bertahan. Strategi Komunikasi Pemasaran adalah rencana yang

disatukan, menyeuruh, terpadu yang mengaitkan kekuatan strategi
perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk
memastikan bahwa proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan
apa yang hendak ditawarkannya pada pasar sasaran. Disebutkan bahwa
Fandy Tjiptono mengutip pendapat Tull dan Kahle bahwa strategi
komunikasi
direncanakan

pemasaran
untuk

adalah

sebagai

mencapai

alat

tujuan

fundamental
perusahaan

yang
dalam

mengembangkan keungguan bersaing yang berkesinambungan melalui
pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk
melayani pasar sasaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi
pemasaran merupakan sebuah alat yang untuk tercapainya tujuan dari
industri media tersebut.
Adanya pandemi covid -19 membawa pengaruh di industri media, setiap
televisi memiliki cara tersendiri agar tetap dapat bertahan. Salah satunya
adalah media televisi lokal di Tulunggung MADU TV. MADU TV
kepanjangan dari Ma’dinul ‘Ulum Media Televisi, Pendirian MADU TV
adalah sebuah stasiun televisi lokal di Jawa Timur yang dimiliki oleh
PT. Ma'dinul 'Ulum Media Televisi Ummat. MADU TV didirikan pada
17 Juni 2014, dan telah mengantongi IPP Tetap dari Kominfo RI Nomor
2477/Kep/M.Kominfo/1717/2014 tertanggal 22 Agustus 2017. Dengan
bermodal konsep baru di Industri Pertelevisian di era digital. MADU TV
menargetkan kalangan religius sebagai target mereka, dengan didukung
oleh konten tayangan berbeda dari stasiun televisi lokal lainnya. Stasiun
televisi ini dimiliki oleh Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Campurdarat,
Tulungagung. Cara untuk bertahan televisi di tulungagung berbeda
dengan televisi lainnya. Televisi lokal di Tulungagung ini menjangkau
beberapa wilayah trenggalek, blitar, Kediri dan sekitarnya. Tentunya
dalam hal ini MADU TV tetap mempertahankan agar mampu bersaing
dan bertahan karena dalam jangkau wilayah terdapat televisi lokal

lainnya. MADU TV memang menargetkan kalangan religus namun juga
menyajikan

berbagai

program

yang

dapat

di

nikmati

semua

kalangan.Televisi di Tulungagung ini memberikan tayangan tentang religi
dalam sebuah program religi ada berbabagai tayangan seperti Kembang Ati,
Kembang Sholawat, Ngaji Bareng ( yang merupakan kerjasama dengan
Muslimat NU Tulungagung ) dan Serambi Pesantren. Tak hanya tayangan
Religi MADU TV juga memiliki beberapa program lainnya seperti program
berita guna untuk memberikan informasi kepada penonton dan juga sebagai
program dari MADU TV yang terbagi beberapa bagian ada Warta Madu
Pagi, Warta Madu Siang, Warta Madu Malam, dan Warta Sepekan. MADU
TV juga masih sangat kental dengan sosial budaya terdapat program
tayangan sosial / budaya seperti Ujung Desa, Lensa Kampus, Warna Warni,
dan Wayang Kulit. Selain program religious, berita, sosial / budaya MADU
TV juga memberikan program tayangan talk show yang tentunya selain
sebagai hiburan tayangan ini juga dapat memberikan informasi serta
menambah pengetahuan. Program talk show di MADU TV adalah Gelar
Wicara yang Terbagi 3 yaitu Kopi Pagi, Sehat Bersama Madu, Wani Talk.
Talk show Sehat Bersama Madu merupakan talk show yang sangat terkenal
di Tulungagung dan sekitarnya. Talk show ini tentang seputar kesehatan
menjelaskan penyakit yang biasa diderita oleh masyarakat, dan memberikan
informasi gejala gejalanya serta solusi untuk menyembuhkan penyakit
tersebut. Dari talk show ini pemirsa bisa melakukan konsultasi secara
online melalui telpon yang akan dibahas secara langsung oleh pengisi
talkshow dari dokter ahli, dan didampingi oleh presenter. Tentunya hal ini
membuat MADU TV tidak hanya dikenal dengan televisi lokal yang
mengedepankan religi tapi juga terkenal dengan talk show kesahatan yang
didukung produk herbal BIO HSA, yang menjadi solusi utama dalam
penyakit yang di derita oleh pemirsa ataupun yang berkonsultasi dengan
dokter melalui telpon. Selain

dalam bentuk talk show dalam setiap tayangan program di Tulungagung ini
selalu menggunakan iklan BIO HSA. Tentunya bentuk dari iklan ini adalah
dalam bentuk edukasi untuk membuat minat khalayak dalam membeli dan
mengkonsumsi produk herbal BIO HSA. BIO HSA merupakan iklan utama
di semua program yang ada di MADU TV karena dari MADU TV untuk
iklan yang masuk sangat sedikit. Iklan yang masuk dalam MADU TV
biasanya ketika moment tertentu misalnya saat pemilu. Beberapa calon
bupati yang melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat lalu
ingin di publikasikan di media dalam bentuk iklan yang di tayangkan dalam
setiap program yang ada di MADU TV agar kegiatannya dilihat oleh
masyarakat. Semua itu tidak akan dapat berjalan tanpa ada faktor
pendukung yang bergerak dalam MADU TV. Faktor pendukung itu adalah
SDM ( Sumber Daya Manusia ) yang merupakan karyawan Madu tv yang
mempunyai peran penting. Dari mengatur jadwal tayangan di televisi biasa
disebut operator media, mengedit hasil produksi biasa disebut dengan
editor, membawakan sebuah berita / talkshow biasa disebut dengan
presenter, mengedit naskah atau bisa dibilang dengan editor naskah, dan
ada juga bagian yang mempromosikan di sosial media hasil produksi dan
menginformasikan tayangan di MADU TV. Dan masih banyak lagi bidang
di MADU TV. Di era pandemi ini media televisi harus mampu
mempertahankan medianya dengan cara menggunakan strategi komunikasi
pemasaran yang dilakukan di setiap media televisi. Salah satunya adalah
MADU TV Tulungagung yang menggunakan Strategi yang berbeda dari
televisi lainnya yaitu dengan mengunakan strategi komunikasi pemasaran
dari segi iklan untuk dapat bertahan hingga saat ini. Maka hal ini membuat
peneliti ingin meneliti Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio
HSA melalui iklan di MADU TV Tulungagung. penelitan ini menggunakan
metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dengan
sedalam-dalamnya dengan

cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang
menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan menjadi, “ Bagaimana Strategi Komunikasi
Pemasaran Obat Herbal Bio HSA Melalui Iklan Di MADU TV Tulungagung? “
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dalam
penelitian ini ditetapkan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran
obat herbal Bio HSA melalui iklan di MADU TV Tulungagung.

1.4 Manfaat penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi informasi,
pemikiran dan pengetahuan bagi para akademisi dan diharapkan dapat menjadi
referensi dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan
media massa serta dalam bidang komunikasi pemasaran. Selain itu dapat
digunakan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai materi tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan
kepada MADU TV sehingga dapat menjadi umpan balik yang positif bagi
instansi. diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan
yang berkaitan dengan strategi televisi untuk mempertahankan eksistensinya
dalam dunia broadcasting televisi.

1.5 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Setiap bab dibagi
menjadi sub-sub bab berisi uraian secara sistematis yang mendukung isi dari
setiap bab secara keseluruhan.

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini

peneliti menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan “

Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio HSA Melalui Iklan Di MADU
TV Tulungagung ”, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika
penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab II berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori,serta kerangka
pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab III membahas metode penelitian, metode pengumpulan data, dan
teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
Pada bab IV membahas tentang objek penelitian, menjabarkan tentang
penyajian dan analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh disajikan dengan
tabel berisi data, kemudian di analisis oleh peneliti dan hasil penelitian dibahas
secara garis besar agar mudah dipahami.

BAB V PENUTUP

Pada bab V merupakan bagian yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan
saran-saran yang berguna mengenai strategi peningkatan jumlah pengiklan
melalui program unggulan.

Bab II
Kajian Pustaka

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
NO Nama Penelitian,
Judul,
Universitas, Tahun

Rumusan
Masalah

Novia Azalea Wahyuni
1.

2.

Teori

Bagaimana
Strategi
“ Strategi Sriwijaya TV Sriwijaya
dalam mempertahankan TV dalam
eksistensinya sebagai
mempertaha
televisi lokal “
nkan
eksistensiny
UIN Raden Fatah
a sebagai
Palembang
televisi
lokal ?
2018

Ekologi
Media

Ernis Suryani Taufli

Ekologi
Media

“ Strategi Padang TV
Dalam Mempertahankan
Eksistensinya
SebagaiTelevisi Lokal “

Universitas Andalas
Padang
2014

Bagaimana
strategi
Padang TV
dalam
mempertaha
nkan
eksistensinya
sebagai TV
lokal

Metod
e
Peneli
tian
Penelit
ian
Kualit
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Penelitian
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penelitian
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Sriwijaya TV
dalam
mempertahanka
n eksistensinya
sebagai TV
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strategi program
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strategi program
Padang TV,
Merebut pasar
audien,
Pemanfaatan
teknologi media
baru, Mendirikan
anak jaringan,
dan bergabung

kerja sama
dengan Jawa Pos
dan beberapa
lainnya
Rhiryn Riflyana Tirsyad

3.

“Strategi Komunikasi
Penyiar I-Radio
Makassar Dalam
Program Sorelam”
Uin Alauddin Makassar
2016

Annisa Yulita

4.
“Strategi Marketing
Public Relations Radio
Prambors 102,2 FM
Jakarta Dalam
Mempertahankan
Loyalitas Pendengar”
Universitas Prof. DR.
Moestopo Jakarta

Bagaimana
Strategi
Komunikasi
Penyiar di I-

Komun
ikasi
Massa

Penelit
ian
Deskri
ptif
Kualit
atif

Teori
Komun
ikasi
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ran

Deskri
ptif
Kualit
atif

Radio
Makassar
Agar
Tercapai
Komunikasi
Yang
Efektif ?

Bagaimana
Strategi
Marketing
Public
Relations
Radio
Prambors
Jakarta
Dalam
Memperta
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Loyalitas

Hasil
Penelitian
Menunjukkan
bahwa strategi
Komunikasi
penyiar I-Radio
Dalam program
Sorelam secara
umum
telahberjalan
dengan baik
antara
dari
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lancar,
penyiar
fokus
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materi
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telah
memanfaatkan
perangkat
ekspresi
untuk
mendukung
komunikasinya
Hasil
penelitian
ini
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peran
Marketing
Public
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yang
dilakukan
Radio

5.

2019

Para
Pendengar
?

Vadilla Nandika Putri

Bagaimana
Strategi
Komunika
si Radio
Tidar
Magelang
Dalam
Meningkat
kan
Loyalitas
Pendengar
nya?

“Strategi Komunikasi
Radio Dalam
Meningkatkan Loyalitas
Pendengar Radio Tidar
Magelang 94.3 FM”
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta
2018

Strategi
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alan
Khalay
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atif

Prambors
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n loyalitas
pendengar,
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dari para
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Penelitian
ini
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para remaja
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pesan yaitu
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pesan-pesan
atau tema tema
yang sedang
ramai di
khalayak

2.1 Critical Review
Untuk melakukan penelitian dan analisa mendasar terhadap Strategy
Komunikasi Pemasaran Madu TV agar tetap survival Di Era
Pandemi, maka peneliti melihat beberapa hasil penelitian
diantaranya sebagai berikut:
1. “ Strategi Sriwijaya TV dalam mempertahankan eksistensinya sebagai
televisi lokal “ ditulis Novia Azalea Wahyuni mahasiswa UIN Raden
Fatah Palembang Pada tahun 2018 Penelitian ini membahas tentang
Bagaimana Strategi Sriwijaya TV dalam mempertahankan eksistensinya
sebagai televisi lokal?. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode
kualitatif. Perbandingan serta persamaan dari penelitian ini dengan
penelitian yang penulis teliti saat ini yaitu Persamaannya menggunakan
metode kualitatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena
sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya.
Menggunakan teori yang berbeda dalam penganalisannya. Memiliki
tujuan penelitian yang sama namun berbeda dalam objek permasalahan
yang diteliti. Perbedaannya pada penelitian ini, proses yang ingin dilihat
adalah lebih memfokuskan mengenai strategi mempertahankan
eksistensi, sementara penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini lebih
memfokuskan strategi pemasaran komunikasi.
2. “ Strategi Padang TV dalam mempertahankan eksistensinya sebagai televisi
lokal “ ditulis Ernis Suryani Taufli mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2014
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Bagaimana Padang TV dalam
mempertahankan eksistensinya sebagai televisi lokal?. Pada penelitian ini
penulis menggunakan metode kualitatif. Perbandingan serta persamaan dari
penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti saat ini yaitu.
Persamaannya menggunakan metode kualitatif yang

memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam – dalamnya melalui
pengumpulan data sedalam – dalamnya. Menggunakan teori yang sama
dalam penganalisannya. Memiliki tujuan penelitian yang sama namun
berbeda dalam objek permasalahan yang diteliti. Perbedaannya pada
penelitian ini, proses yang ingin dilihat adalah hasil starategi yang
digunakan dalam mempertahankan eksistensi yang berbeda.

3. “Strategi Komunikasi Penyiar I-Radio Makassar Dalam Program
Sorelam” ditulis Rhiryn Riflyana Tirsyad mahasiswa Jurusan Ilmu
Komunikasi di Uin Alauddin Makassar 2016. Penelitian ini membahas
tentang Bagaimana Strategi Komunikasi Penyiar di I-Radio Makassar
Agar Tercapai Komunikasi Yang Efektif ? Pada penelitian ini penulis
menggunakan metode kualitatif deskritif. Perbandingan serta persamaan
dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti saat ini yaitu.
Persamaannya menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan
untuk menjelaskan fenomena sedalam – dalamnya melalui pengumpulan
data sedalam – dalamnya. Menggunakan teori yang sama dalam
penganalisanya. Memiliki tujuan penelitian yang sama namun berbeda
dalam objek permasalahan yang diteliti. Perbedaannya pada penelitian
ini, proses yang ingin dilihat adalah hasil starategi yang digunakan
dalam mempertahankan eksistensi yang berbeda.
4. “Strategi Komunikasi Radio Dalam Meningkatkan Loyalitas Pendengar
Radio Tidar Magelang 94.3 FM” ditulis Annisa Yulita mahasiswa
Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Prof. DR.Moestopo Jakarta
2019. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Strategi Marketing
Public Relations Radio Prambors Jakarta Dalam Mempertahankan
Loyalitas Para Pendengar? Pada penelitian ini penulis menggunakan
metode kualitatif deskritif. Perbandingan serta persamaan dari penelitian
ini dengan penelitian yang penulis teliti saat ini yaitu. Persamaannya
menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan untuk menjelaskan
fenomena sedalam – dalamnya melalui pengumpulan data sedalam –
dalamnya. Menggunakan teori yang sama dalam penganalisanya.
Memiliki tujuan penelitian yang sama namun berbeda dalam objek
permasalahan yang diteliti. Perbedaannya pada penelitian ini, proses
yang ingin dilihat adalah hasil strategi yang digunakan dalam
mempertahankan eksistensi yang berbeda.
5. “Strategi Komunikasi Radio Dalam Meningkatkan Loyalitas Pendengar
Radio Tidar Magelang 94.3 FM” ditulis Vadilla Nandika Putri mahasiswa
Jurusan Ilmu Komunikasi di UniversitasMuhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Strategi Komunikasi Radio
Tidar Magelang Dalam Meningkatkan Loyalitas Pendengarnya? Pada
penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskritif.
Perbandingan serta persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang
penulis teliti saat ini yaitu. Persamaannya menggunakan metode kualitatif
yang memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam – dalamnya
melalui pengumpulan data sedalam – dalamnya. Menggunakan teori yang
beda dalam penganalisanya. Memiliki tujuan penelitian yang sama namun
berbeda dalam objek permasalahan yang diteliti. Perbedaannya pada
penelitian ini, proses yang ingin dilihat adalah hasil starategi yang
digunakan dalam mempertahankan eksistensi yang berbeda.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Strategi Komunikasi Pemasaran
Berikut 10 strategi komunikasi pemasaran yang sering dijadikan acuan yang
dikemukanan oleh Kohler dan Smith.
1. Advertising. Advertising atau periklanan merupakan usaha penyajian nonpersonal atau promosi produk yang dibayar oleh pihak perusahaan. Iklan
merupakan strategi komunikasi pemasaran dengan media tv, radio, majalah,
koran dan lainnya. (Baca juga: Komunikasi Gender)
2. Sales Promotion. Promosi penjualan bertujuan untuk meningkatkan keinginan
target konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini dapat berupa insetif
jangka pendek yang menarik dimata konsumen. Promosi juga bertujuan untuk
membujuk konsumen agar membeli produk.
3. Public Relation & Publicity. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan
antara produk dengan konsumen dan masyarakat umum. Strategi ini dapat
dilakukan dengan menjalankan beberapa program menarik yang dapat
meningkatkan citra dari produk tersebut. (Baca juga: Komunikasi Sosial)
4. Personal Selling. Penjualan langsung dapat menjadi strategi komunikasi
pemasaran dimana pihak perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan
konsumen. Dalam hal ini, perusahaan dapat menjelaskan produk lebih detail dan
menerima feedback dari konsumen. (Baca juga: Jurnalistik Online)
5. Direct Marketing. Pemasaran langsung disini artinya melakukan interaksi
langsung dengan konsumen dengan media non-personal seperti email, telepon,
surat dan lainnya.

6. Sponsorship. Pemberian sponsor pada suatu kegiatan dapat menjadi strategi
komunikasi pemasaran yang baik. Hal ini dapat meningkatakan brand
awareness dan reputasi perusahaan itu sendiri
7. Corporate Identity. Pembangunan citra perusahaan juga penting untuk rencana
jangka panjang perusahaan
8. Packaging. Kemasan produk dapat menjadi hal yang penting dalam strategi
komunikasi pemasaran produk. Kemasan yang menarik dapat mempengaruhi
keputusan konsumen dalam membeli produk. Komunikasi ini bisa dalam bentuk
desain, warna serta bentuk dari kemasan produk tersebut.
9. Poin of Sale and Merchandising. Strategi ini dilakukan dengan melakukan
display produk serta pembuatan material pendukung seperti poster, stiker,
spanduk dan desain dari tempat berjualan.
10. Word of Mouth. Strategi ini merupakan komunikasi personal yang cukup
efektif dalam meningkatkan penjualan produk. Word of mouth sangat efektif
dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Konsumen akan
membeli produk yang direkomendasikan oleh kenalannya karena menanggap
bahwa informasi produk tersebut terpercaya dan personal. Word of mouth
dianggap lebih persuasif dibandingkan pemasaran melalui iklan.

2.2.2 Komunikasi Massa
Komunikasi Massa Dennis Mc Quail
Dennis Mc Quail mengatakan bahwa komunikator dalam komunikasi
massa bukanlah satu orang melainkan sebuah organisasi formal.
Komunikasi massa menciptakan pengaruh secara luas dalam waktu
singkat kepada banyak orang serentak (Denis McQuail, 2011:32).
Media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal
sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang tapi
sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca,
sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di masyarakat.

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa inggris yaitu, mass
communication, disingkat dari mass media communication
(komunikasi media massa). “Komunikasi massa melibatkan jumlah
komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis yang luas,
namun punya perhatian dan minat terhadap isu yang sama. Karena
itu agar pesan dapat diterima serentak pada waktu yang sama maka

digunakan media massa seperti surat kabar, majalah, radio atau
televisi.” (Daryanto. 2011:33)
Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama dalam
masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting.
Menurut McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories,
ada enam perspektif dalam hal melihat peran media (McQuail,
2000:66) :
1. Melihat media massa seabagai window on event and experience.
Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak
melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Atau media merupakan
sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.
2. Media juga sering dianggap sebagai a mirror of event in society and
the world, implying a faithful reflection. Cermin berbagai peristiwa
yang ada di masyarakat dandunia, yang merefleksikan apa adanya.
Karena memang menurut mereka, media hanya sebagai refleksi
fakta, terlepas dari suka atau tidak suka. Padahal sesungguhnya, arah
dan isi yang dianggap sebagai cermin realitas tersebut diputuskan
oleh para profesional media, dan khalayak tidak sepenuhnya bebas
untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.
3. Memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang
menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media
senantiasa memilih isu, informasi atau bentuk content yang lain
berdasar standar para pengelolanya
4. Media massa seringkali pula dipandang sebagai guide, penunjuk
jalan atau interpreter, yang menerjemahkan dan menunjukkan arah
atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.

5. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan
berbagai

informasi

dan ide-ide kepada khalayak, sehingga

memungkin terjadinya tanggapan dan umpan balik.
6. Media massa sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekedar tempat
berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang
memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif.
2.2.3 Televisi
Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio
visual dan penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal
dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) dan vision (melihat), jadi secara
harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh dari
studio tv. (Ilham Z, 2010:255)
Tujuan dan Fungsi Televisi
Dari penjelasan mengenai televisi pada pemaparan sebelumnya dapat
kita ketahui sesuai dengan Undang-undang Penyiaran tahun 1997 bab 2
pasal 4 bahwa penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan
mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur.

2.3 Kerangka Pemikiran
MADU TV Tulungagung

Teori Komunikasi Massa (Dennis Mc Quail )

Teori Strategi Komunikasi Pemasaran

Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio HSA Melalui Iklan Di MADU
TV Tulungagung

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Peneliti ingin menjelaskan suatu fenomena dengan sedalamdalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula,
yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang
diteliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuantemuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk
hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistikkontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8).
Metode penelitian kualitatif proses risetnya berawal dari suatu observasi
atau gejala. Riset kualitatif bertujuan untuk memperjelas fenomena
dengan

sedalam-dalamnya

serta

mengumpulkan

data

sebanyak-

banyaknya (Krisyantoro, 2006:56). Data dalam penelitian kualitatif
adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambargambar, dan rekaman (Sugiarto, 2015:9).

3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di MADU TV Tulungagung yang
beralamat di Jl. Sukomakmur No.73, Blumbang, Campurdarat,
Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66272

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini di peroleh dari dua sumber data yaitu :
1.

Data Primer
Data primer merupakan data yang didapatkan dari informan secara
langsung dari sumber melalui media dengan metode pengumpulan data
yaitu secara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Karyawan
MADU TV Tulungagung.

2.

Data sekunder
Data sekunder merupakan data didapatkan dari berbagai,
laporan,catatan, dan dokumen dari MADU TV dapat berupa foto,tulisan
dan sebagainya. Serta sumber informasi dari penelitian terdahulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
setting(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan
data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation),
wawancara mendalam (in dept interview) dan dokumentasi (Sugiyono,
2014:225). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, di lakukan sebagai

berikut:
1. Observasi
Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik
pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila
dibandingkan dengan teknik yang lain. Dalam tahap ini peneiti
akan melakukan pengamatan tentang Bagaimana strategi
komunikasi pemasaran obat herbal BIO HSA melalui iklan di
MADU TV Tulungagung ?.
2. Wawancara
Pengertian wawancara adalah Suatu kegiatan dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan
pertanyaanpertanyaan pada para responden. wawancara bermakna
berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan
kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko Subagyo 2011:39).

Pengertian wawancara menurut Supriyati (2011:48) adalah
sebagai berikut : “Cara yang umum dan ampuh untuk memahami
suatu keinginan atau kebutuhan.wawancara adalah teknik
pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan
kepada responden.” Dalam hal ini peneliti akan melakukan teknik
wawancara dengan mewawancarai informan.
Informan tersebut ada 2 orang yang terdiri dari selaku Redaksi
MADU TV Tulungagung, dan karyawan MADU TV Tulungagung.

3.5 Teknis Analisis Data
Proses pengolahaan data dilakukan dengan mengelompokkan
data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, dari hasil
observasi yang ditulis dalam bentuk catatan lapangan dan hasil
wawancara.
Proses analisis data ditempuh melalui proses reduksi data,
sajian data,penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data
diartikan

sebagai

proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian,

pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan
permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi,
serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat
ditarik dan diverifikasikan (Rohidi, 1992; 45).
Peneliti meminta izin keinforman untuk dokumentasi berupa
gambar. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh
informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan

3.6 Keabsahan Data
Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif.
Karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting.
Melalui keabsahan data kredibiliti (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat
tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data di
lakukan dengan tringulasi. Adapun Triangulasi digunakan semata-mata
untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih

pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
ditemukan (Sugiyono, 2015:328).
Untuk mendapatkan data yang valid dan ada kecocokan satu
sama lain, peneliti mengadakan trianggulasi sumber data melalui
pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara

BAB IV
DESKRIPSI OBYEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi MADU TV Tulungagung

4.1.1 Sejarah Singkat MADU TV Tulungagung
MADU TV kepanjangan dari Ma’dinul ‘Ulum Media Televisi,
Pendirian Madu TV adalah sebuah stasiun televisi lokal di Jawa
Timur yang dimiliki oleh PT. Ma'dinul 'Ulum Media Televisi Ummat.
MADU TV didirikan pada 17 Juni 2014, dan telah mengantongi IPP
Tetap dari Kominfo RI Nomor 2477/Kep/M.Kominfo/1717/2014
tertanggal 22 Agustus 2017. Dengan bermodal konsep baru di Industri
Pertelevisian di era digital. Madu TV menargetkan kalangan religius
sebagai target mereka, dengan didukung oleh konten tayangan
berbeda dari stasiun televisi lokal lainnya. Stasiun televisi ini dimiliki
oleh Pondok Pesantren Ma'dinul Ulum Campurdarat, Tulungagung.

4.1.2 Visi Misi MADU TV Tulungagung
VISI:
1. Membangun media lokal yang bertaraf nasional .
2. Menjadi Stasiun Televisi Dakwah,Pendidikan dan informasi ,seni
budaya tradisional lokal khususnya Karisidenan Kediri ,terdepan
dalam penyajian informasi dan edutaiment terbaik di Indonesia
MISI:
1. Menjadi media televisi lokal sebagai penunjang dalam menggali
budaya,Pendidikan,sosial kemasyarakatan,agama ,ekonomi,
teknologi dan demokratisasi di semua bidang dalang rangka
pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
2. Menyediakan program yang berkualitas, berkarakter dan
berciri khas, menghibur, menuntun dan mencerahkan.

3. Melaluhi Program siarannya,menjadi partner bagi masyarakat dan
pemerintah daerah dalam ikut mensukseskan program-program
pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak.
4. Menjadi mitra promosi dan pemasaran yang efektif, profesional,
terpercaya dan saling menguntungkan.
5. Menjadi kolaborator kerjasama antara perusahaan produk dan
jasa dengan basis komunitas pemirsa loyal.

4.1.3 Struktur Organisasi Madu TV Tulungagung

REDAKSI MADU TV
PENASIHAT :
M. HASAN MUTAWAKKIL A, SH.MMM.
FATHURRO’UF SAFI’I, M.Pd.I
ALI MAS’UD, SH
PIMPINAN PENGARAH REDAKSI :
ALI MASJKUR
PENGARAH UTAMA :
M. IMAM BAIHAQI
PENGARAH REDAKSI / EDITOR :
YOGI RAHMAWAN
PENGARAH OPERASIONAL REDAKSI :
SANTOSO PRIBADI
PENGARAH PROMOSI & PEMASARAN REDAKSI :
SIGIT
PELAKSANA KEUANGAN REDAKSI :
RIBNA
SEKRETARIS REDAKSI :

NINDA
PELAKSANA REDAKSI :
INTAN LAILA
NINDA APRELIA
BIMA
GABRIELA
INSI ARIFIN
PENYUNTING NASKAH REDAKSI :

ZULA
PENATA FOTOGRAFI :
SHOLEH
PELAKSANA TEKNIK :
AHMAD
PENYUNTING GAMBAR :
ARSA
ANGGA
PENATA GRAFIS & PROMOSI :
YUSUF
MUJIB
PELAKSANA TEKNIK SIARAN :
ANSHOR
PELAKSANA SIARAN :
IBNU
PEMASARAN :
SUTRIS
BASUKI
PEWARTA DAERAH :

SUKO RAMADHAN
MOCHTAR EFFENDI
ABRAHAM
AGUS WINARDI
SOFYAN HANAFI
AGUS SUSANTO
RISKIYADI
KHALID
4.1.4 Divisi Madu TV Tulungagung
1. Redaksi :




 Memberikan layanan publik.
 Menyeleksi informasi yang akan disiarkan.
 Mencari narasumber.


2. Teknik :




 Mengelola perlengkapan studio.
 Pengelolaan teknik saat siaran..
 Mengoperasikan dan memastikan semua peralatan
stasiun bekerja dengan baik.


3. Marketing :



 Promosi media



 Melakukan kerjasama untuk menarik pengiklan
 Menyusun jadwal penyiaran iklan

4.1.5 Format MADU TV Tulungagung
WARTA MADU TV
a. Warta Madu Siang
b. Warta Madu Malam
c. Warta Madu Sepekan
Program Religi
a. Kembang Ati
b. Kembang Sholawat
c. Ngaji Bareng ( Kerjasama dengan Muslimat NU Tulungagung)

Program Sosial / Budaya
a. Ujung Desa
b. Lensa Kampus
c. Warna Warni
d. Wayang Kulit
Program Talkshow
a. Kopi Pagi
b. Sehat Bersama Madu

4.1.6 Program Siaran MADU TV Tulungagung
Senin



















04.00 – 05.00 Dialog Sehat BIO HSA
05.00 – 07.00 Ngaji Minhajul Abidin
Ngaji Tajwid
08.00 - 09.00 Sapa Pagi
09.00 – 10.00 Ngaji Gus Mus
10.00 – 11.30 Bumi Hijau
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang
13.00 - Langgam Campur Sari
16.30 – 17.00 Habib Muhammad Al – Habsyi
17.00 – Raudlatul Hasanain
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam
20.00 – 21.00 Kembang Ati










04.00 – 05.00 Dialog Sehat BIO HSA
05.00 – 07.00 Ngaji Minhajul Abidin
Ngaji Tajwid
08.00 - 09.00 Sapa Pagi
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang
16.30 – 17.00 Habib Muhammad Al - Habsyi
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam
20.00 – 21.00 Kembang Ati









04.00 – 05.00 Dialog Sehat BIO HSA
05.00 – 07.00 Ngaji Minhajul Abidin
Ngaji Tajwid
08.00 - 09.00 Sapa Pagi
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam
20.00 – 21.00 Kembang Ati

Selasa





Rabu




Kamis



08.00 - 09.00 Sapa Pagi
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang




17.00 – 18.00 Kembang Ati
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam







08.00 - 09.00 Sapa Pagi
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang
17.00 – 18.00 Kembang Ati
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam
20.00 – 21.00 Wani Talk





Minggu

08.00 - 09.00 Sapa Pagi
12.00 – 13.00 Warta Madu Siang
18.30 – 19.30 Warta Madu Malam
20.00 – 21.30 Kembang Ati

Jumat


Sabtu







18.30 – 19.30 Warta Madu Sepekan
20.00 – 21.30 Kembang Ati

4.2 Penyajian Data

Televisi di Indonesia sangat banyak terdapat televisi lokal nasional
ataupun swasta. Tentunya hal ini membuat setiap lembaga penyiaran
berusaha untuk tetap eksistensi di khalayak. Apalagi saat ini Indonesia di
serang wabah penyakit Covid – 19 yang sampai saat ini belum berakhir.
Tentunya hal ini membuat setiap televisi harus memiliki strategi pemasaran
televisi untuk tetap bisa eksis dan mampu bersaing dengan televisi lainnya.
Salah satu yang dapat membuat televisi lokal tetap bertahan adalah adanya
iklan yang masuk di televisi tersebut. Inilah yang dilakukan televisi lokal di
Tulungagung yaitu MADU TV Tulungagung memiliki strataegi melalui
advertising atau ilkan. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Intan :
Bentuk pemasaran Bio HSA melalui iklan di televisi, dan di radio, serta
mengirimkan Bio HSA ke apotik tertentu. Durasi iklan 1-2 menit baik itu
testimoni atau bukan. Setiap program tayangngan MADU TV terdapat iklan
Bio HSA. Segmen produk Herbal Bio HSA dari semua kalangan terutama
lansia. Iklan melalui TV ini sangat membantu pemasaran, karena seluruh
konsumen itu membeli baik online atau datag ke kantor hampir 100%
mengetahui produk herbal Bio HSA melalui TV. Sementara layanan MADU
TV sekarang bisa di akses di seluruh Indonesia. Iklan berbentuk video
testimoni dan non testimoni. Responnya alhamdulillah banyak kepercayaan
dari pemirsa MADU TV, bahkan banyak yang langsung menghubungi di
nomor yang tertera. Apalagi adanya testimoni dari konsumen dan ada
program talk show “ Sehat Bersama Madu “ yang mana dialog dengan
dokter, dengan sponsor tunggal Bio HSA itu juga meningkatkan kepercayaan
pemirsa atas Bio HSA, dan dari dialog Bio HSA tersebut banyak respon
pemirsa yang positif sehingga pemasukan bertambah.
Dan juga seperti yang dikatakan oleh saudari Ninda :

Dari segi pemasaran iklan Bio HSA yang dilakukan disini ada dua hal
melalui program yaitu talk show dan juga iklan Bio HSA. Durasi dalam iklan
Bio HSA sebanyak 1 menit 27 detik. Iklan tentang Bio HSA di tempatkan di
semua program yang ada di televisi MADU TV Tulungagung. Segmentasi
dari iklan Bio HSA adalah seluruh pemirsa. Tentunya membuat penjualan
sangat efektif karena dari Talk show dan iklan membuat masyarakat lebih
mengenal Bio HSA . Iklan Bio HSA yang dibuat dalam bentuk testimoni.
Respon masyarakat bahwa obat herbal Bio HSA dapat membantu dalam
menyembuhkan penyakit karena banyak testimoni dari konsumen yang telah
menggunakan produk bio HSA.
Dengan

demikian

MADU

TV

Tulungagung menggunakan

strategi

mempertahankan dan bersaingan dengan televisi lain Strategi pemasaran obat
herbal Bio HSA yaitu :

Gambar diatas merupakan iklan Bio HSA dalam bentuk testimoni konsumen
yang juga termasuk sebagai khalayak di MADU TV Tulungagung.

Gambar diatas merupakan iklan Bio HSA dalam bentuk informasi dan
edukasi untuk khalayak mengenai obat herbal Bio HSA.

Gambar diatas merupakan Produk obat herbal Bio HSA

4.3 Pembahasan
MADU TV Tulungagung merupakan televisi lokal karena lokasinya
yang berada di Tulungagung merupakan salah satu televisi lokal dimana
harus mampu untuk bertahan dan bersaingan dengan televisi lainnya,
strategi untuk mempertahankan eksistensi di masa pandemi saat ini yaitu,
MADU TV Tulungagung dari iklan obat herbal Bio HSA.
Untuk mampu bertahan dan bersaing, maka diperlukan sebuah strategi
khusus. Salah satunya dengan merujuk pada teori Menurut Kotler dan
Amstrong, terdapat 10 Strategi komunikasi pemasaran, yaitu sebagai
berikut: Advertising, Sales Promotion, Public Relation & Publicity,
Personal Selling, Direct Marketing, Sponsorship, Corporate Identity,
Packaging, Poin of Sale and Merchandising dan Word of Mouth seperti
yang telah ditulis peneliti di bab II.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil penelitian yang penulis teliti
tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio HSA Melalui Iklan
Di MADU TV Tulungagung di era masa pandemi sesuai dengan
dikemukanan oleh Kohler dan Smith : Strategi komunikasi pemasaran yang
digunakan Iklan ( Advertising ) adalah komunikasi massa dan harus untuk

menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau
mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi
pengiklan. Sebuah iklan dipakai oleh komunikator untuk menyampaikan
tentang suatu informasi kepada khalayak banyak dengan tujuan tertentu.
Misalnya; memberikan informasi, mempengaruhi dan mengajak khalayak
untuk mengikuti apa yang ditampilkan di iklan.
Strategi komunikasi pemasaran iklan ( Advertising ) yang diterapkan
oleh MADU TV Tulungagung, Yang dijelaskan Intan dan Nindha bahwa
Produk herbal Bio HSA Bentuk pemasaran melalui iklan di televisi,
MADU TV Tulungagung dengan durasi 1-2 menit dalam bentuk testimoni
ataupun non testimoni. Tayangan iklan obat herbal Bio HSA selalu
ditayangkan disetiap program yang ada di MADU TV Tulungagung.
Segementasi dari iklan ini adalah untuk semua kalangan terutama lansia.
Dari iklan ini menghasilkan respon banyak dari khalayak terlihat dari
penjualan meningkat dan ketika konsumen ditanya mereka mengenal obat
herbal Bio HSA mereka menjawab dari MADU TV Tulungagung. Disini
terlihat bahawa iklan obat herbal Bio HSA yang ditayangkan di MADU
TV Tulungagung sangat berpengaruh.
Sebuah televisi dikatakan masih bertahan dan mampu bersaing di era
era pandemi adalah televisi yang masih tetap ada dan menayangkan
berbagai program tayangan dari televisi tersebut dan memiliki khalayak
sebagai penonton. Dapat dikatakan bertahan dan mampu bersaing jika
khayalak masih dapat menonton program tayangan televisi tersebut.

Disini peran MADU TV sebagai Komunikator yang menyampaikan pesan
berupa program atau iklan dan khalayak sebagai komunikan menerima
pesan. Seperti kita tidak dapat melihat komunikan
Dapat dilihat khalayak masih menonton program acara di MADU TV
Tulungagung dari banyaknya yang membeli obat herbal Bio HSA dan
mengetahui obat herbal Bio HSA dari iklan dan talkshow yang ada di
MADU TV Tulungagung. meningkatnya khalayak dapat dilihat dari
respon pendengar di program acara (pendengar aktif) dan atau masih
didengarkan pendengar meski tidak ada respon yang dinamakan dengan
pendengar pasif. Radio Suara Sidoarjo masih tetap eksistensi meskipun
radio yang dibawah naungan pemerintah kabupaten sioarjo, karena masih
tetap mengudara dan masih memiliki pendengar setia.
Kunci agar MADU TV Tulungagung tetap bertahan di era pandemi yaitu
telvisi harus memberikan informasi yang up to date dan terpercaya. karena
banyak berseliweran berita bohong / hoax maka televisi harus bisa menjadi
pencerahan dan petunjuk informasi yang valid. Tak hanya memberikan
informasi yang up to date MADU TV Tulungagung juga memberikan
program yang membuat khalayak tetap mengkonsumsi program tayangan
dari MADU TV Tulungagung. Selain itu, mereka juga harus menguasai
teknologi dan mampu mengoperasikan peralatan. Dengan demikian MADU
TV Tulungsgung juga melakukan strategi komunikasi pemasaran yaitu
bauran komunikasi seperti advertising atau iklan.








BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis data yang telah ada, maka penulis skripsi yang
berjudul “ Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio HSA Melalui
Iklan Di MADU TV Tulungagung “ serta menjawab beberapa masalah
yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut: Strategi Komunikasi Pemasaran Obat Herbal Bio HSA yaitu :

Menggunakan Iklan sebagai salalu satu strategi pemasaran obat
herbal Bio HSA ditayangkan dalam durasi 1- 2 menit dengan bentuk
testimoni dan non testimoni. Segementasi untuk semua khalayak
termasuk lansia. Hal yang dilakukan MADU TV berhasil karena
pembeli obat herbal Bio HSA yang juga termasuk khalayak membeli
produk herbal ini dan mengetahui obat herbal ini melalui tayangan yang
ada di MADU TV Tulungagung.

5.2 Saran
1. Akademis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini, peneliti lainnya
dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai strategi Televisi untuk
dapat bertahan dan mampu bersaing dengan televisi lainnya.

2. Praktis

MADU TV Tulungagung telah melakukan strategi yang baik
untuk mempertahankan dengan dan menarik perhatian khalayak, dari
segi tayangan iklan obat herbal Bio HSA yang mampu memberikan
informasi dan edukasi kepada khayalak. Strategi iklan ini juga mampu
membantu pemasukan dari MADU TV Tulungagung. Tetapi alangkah
baiknya jika MADU TV Tulungagung menambahkan Strategi
komunikasi pemasarannya selain Iklan agar semakin berkembang lagi.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pertanyaan wawancara
1. Bagaimana bentuk pemasaran obat herbal Bio HSA yang
dilakukan melalui MADU TV Tulungagung ?
2. Berapa lama durasi tayangan ilkan Bio HSA?
3. Bagaimana penempatan iklan dari setiap program yang ada di
MADU TV?
4. Siapa Segmentasi dari iklan Bio HSA?
5. Apa penjualan dari iklan ini efektif dalam meningkatkan pemasukan di
MADU TV?
6. Iklan Bio HSA yang ditayangkan di MADU TV mengandung jenis
iklan apa?
7. Bagaimana respon masyarakat dari tayangan iklan Bio HSA?

Lampiran 2 : Transkrip hasil wawancara
Narasumber pertama
Nama

: Intan

Jabatan

: Tim Redaksi MADU TV Tulungagung

Berikut hasil jawaban wawancara pertama:
1. Bentuk pemasaran melalui iklan di tv, dan di radio, serta
mengirimkan bio hsa ke apotik" tertentu
2. Durasi iklan 1-2 menit baik itu testimoni atau bukan
3. Penempatan iklan setiap program diatur oleh master control room
(MCR), kayanya tidak terjadwal secara detail tapi ada list iklan yang
harus diputar, baik itu berbayar atau tidak. Kalau iklan berbayar
sudah pasti terjadwal, biasanya per program 1-2x tayang tergantung
permintaan klien. tiap program MADU TV selalu ada iklan Bio
HSA
4. semua kalangan terutama lansia
5. Iklan melalui TV ini sangat membantu pemasaran, karena seluruh
konsumen itu membeli baik online atau dtg ke tempat itu hammpir
100% tau dari TV

Sementara layanan madu tv sekarang bisa di akses di seluruh
Indonesia.
6. Iklan berbentuk video testimoni dan non testimoni
7. Responnya alhamdulillah banyak kepercayaan dari pemirsa MADU
TV, bahkan banyak yang langsung menghubungi di nomor yang
tertera. Apalagi adanya testimoni dari konsumen. Apalagi ada
program sehat bersama madu yang mana dialog dengan dokter,
dengan sponsor tunggal Bio HSA itu juga menjngkatkan
kepercayaan pemirsa atas bio hsa, dan dari dialog Bio HSA tersebut
banyak respon pemirsa yang positif sehingga pemasukan bertambah
Narasumber kedua
Nama

: Ninda

Jabatan

: Tim Redaksi MADU TV Tulungagung

Berikut hasil jawaban wawancara kedua
1. Dari segi pemasaran iklan Bio HSA yang dilakukan disini ada
dua hal melalui program talk show dan juga iklan Bio HSA
2. 1 menit 27 detik
3. Iklan tentang Bio HSA di tempatkan di semua program yang ada
di televisi MADU TV Tulungagung
4. Seluruh Pemirsa
5. Sangat efektif karena dari Talk show dan iklan membuat
masyarakat lebih mengenal Bio HSA
6. Iklan dalam bentuk testimoni
7. Respon masyarakat bahwa obat herbal Bio HSA dapat membantu
dalam menyembuhkan penyakit karena banyak testimony dari
konsumen yang telah menggunakan produk bio HSA

Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Wawancara dan Observasi

Hasil wawancara dengan Intan Narasumber melalui Whatsapp

Hasil wawancara dengan Ninda Narasumber melalui Whatsapp

Lampiran 4 :

