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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

  Setiap hari manusia tidak bisa terlepas dari komunikasi, hal ini 

dikarenakan tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat saling berhubungan 

dengan satu sama lain. Oleh karena itu dengan adanya komunikasi yang efektif 

maka kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik. Dan tanpa adanya komunikasi 

yang baik maka akan menimbulkan ketidak teraturan dalam melaksanakan 

aktivitasnya dimanapun dia berada.  

  Sedangkan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, diperlukannya 

sebuah proses komunikasi. Dimana dalam proses komunikasi, dalam buku 

pengantar Ilmu Komunikasi, David K. Berlo membuatkan formula komunikasi 

yang lebih sederhana, formula itu dikenal “SMCR” yakni: Source (pengirim), 

Message (pesan) , Channel (saluran – media) dan receiver (penerima),selain itu 

Shannon dan Berlo, juga tercatat Charles Osgood, Gerald Miller dan Melvin L. De 

Fleur menambahkan lagi unsur efek dan umpan balik (feed back)1 . Sebagai 

pelengkap dalam membangun komunikasi yang sempurna. Proses komunikasi 

dianggap efektif apabila pesan yang disampaikan dari komunikator dapat diterima 

oleh komunikan dengan memberikan efek sesuai dengan harapan komunikator. 

  Di dalam dunia pemasaran, aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi 

dan sering dilakukan adalah komunikasi pemasaran. Aktivitas ini sering dilakukan 

sebab, dengan komunikasi pemasaran segala macam produk barang/jasa dapat di 

                                                        
1 Cangara. Hafied.1998.Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal 23 
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informasikan, dimana nantinya, efek yang diharapkan dari komunikasi pemasaran 

ini adalah sasaran yang dituju bisa memilih produk yang diinformasikan untuk 

digunakan. Sedangkan feedback yang di dapat adalah perusahaan bisa 

mendapatkan profit dari aktivitas komunikasi pemasaran tersebut.   

  Pada dasarnya tujuan dari komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah memberikan persuasif kepada masyarakat untuk menggunakan 

produk yang diinformasikan. Shimp di dalam bukunya mengungkapkan bahwa 

persuasif adalah usaha yang dilakukan komunikator pemasaran untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen dengan cara tertentu2. Adapun 

Effendi mengatakan persuasi atau dalam bahasa Inggris “persuasion” berasal dari 

perkataan latin “persuasio” yang berarti bujukan atau rayuan3. Dari definisi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persuasif merupakan kegiatan untuk 

merubah maindseet atau sikap seseorang masyarakat.  

  Di dalam komunikasi pemasaran terdapat tujuan untuk mempersuasi 

masyarakat. Supaya kegiatan persuasif sesuai dengan hasil yang diharapkan, Pada 

Shimp dijelaskan ada enam perangkat untuk mempengaruhi yang digunakan 

dalam praktik persuasi yaitu4: 

1. reciprocation adalah sebagai bagian dari proses sosialisasi dalam semua 

kultur, masyarakat memiliki norma yang disebut norm of reciprocity 

sejak masa kanak-kanak, kita belajar membalas bantuan yang kita terima 

dengan memberikan bantuan, merespon kebaikan dengan kebaikan pula. 

                                                        
2 Shimp.A Terence.2003. Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu.  

Jakarta:Erlangga, hal 224 
3 Effendi. Uchjana.Onong.1992. Spektrum Komunikasi. Bandung:Mandar Maju, hal 17 
4 Ibid., hal 228 - 232 
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Dengan mengetahui hal ini, komunikator pemasaran kadangkala 

memberikan hadiah atau contoh produk dengan harapan bahwa 

pelanggan akan membalas (reciprocate) dengan membeli produk mereka 

kita dapat melihat hal ini dalam kasus In-store sampling produk-produk 

makanan di pasar swalayan. 

2. Komitmen dan konsistensi, setelah individu memutuskan sebuah pilihan 

(komitmen), seringkali ada tendensi kuat untuk terus loyal kepada pilihan 

tersebut, konsistensi merupakan karakteristik manusia yang bernilai 

tinggi contohnya adalah pertimbangan taktik yang biasa digunakan oleh 

penjual mobil. Mereka membuat konsumen melakukan komitmen 

terhadap harga tertentu dan kemudian mengatakan bahwa mereka perlu 

mendapat persetujuan manajer penjualan terlebih dahulu, pada saat itu 

konsumen telah secara psikologis memiliki komitmen untuk membeli 

sebuah mobil.  

3. Bukti sosial, ketika kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus 

dilakukan kita sering melihat perilaku orang lain contoh pengembangan 

produk seringkali memeperluas familiarisasi atau promosinya dengan 

memberikan produk-produk tersebut kepada tokoh public atau para 

trendsetter, yang diharapkan akan memeberikan bukti sosial bagi public 

untuk mengadopsi perilaku yang sama. 

4. Rasa suka, taktik mempengaruhi ini berhubungan dengan fakta bahwa 

kita cenderung mengadopsi sebuah sikap atau melakukan suatu tindakan 

ketika seseorang yang disukai mempromosikan tindakan tersebut.  
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5.  Otoritas,sebagian besar orang dididik untuk menghormati figur yang 

dikenal memiliki otoritas (orang tua, guru, pelatih, dan lain-lain) oleh 

karenanya tidak mengejutkan jika komunikator pemasaran kadangkala 

menunjukkan usaha mereka kepada pihak otoritas. 

6. Kelangkaan, taktik mempengaruhi ini didasarkan atas prinsip bahwa 

segala sesuatu akan menjadi lebih diinginkan ketika ada banyak 

permintaan terhadap suatu item.   

Berkaitan dengan pemasaran, keberadaan televisi berbayar juga 

memerlukan komunikasi pemasaran dalam mempromosikannya. Televisi bebayar 

sebenarnya sama seperti halnya dengan  televisi berlangganan  yaitu istilah yang 

digunakan pada jasa penyiaran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang 

bersedia membayar (berlangganan) secara berkala, jasa ini biasanya disediakan 

dengan menggunakan kabel digital ataupun analog dan satelit5. 

Saat ini di Indonesia banyak perusahaan yang bergerak di bidang  

telekomunikasi yang memanfaatkan televisi berbayar sebagai ladang bisnis baru, 

tidak terkecuali dengan PT.Telkom, sebagai perusahaan milik Negara yang 

bergerak di bidang komunikasi,untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, 

hiburan dan multimedia di kalangan masyarakat. PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. (Telkom) pada pertengahan tahun 2007 telah mengembangkan layanan 

televisi berbayar dengan meluncurkan Telkom Vision dan dilansir dari media on-

line Tribun News diberitakan bahwa Dalam kurun waktu satu tahun,televisi 

berbayar TelkomVision anak usaha dari PT Telkom Indonesia berhasil menggaet 
                                                        
5 Maharani, Rismana andris dan Nugroho Panca,“Makalah Komunikasi Satelit (Direct  Broadcast 

satellite(DBS)),(http://www.scribd.com/doc/47162847/Makalah-Direct-Broadcast-Satellite-DBS-
1.Diakses tanggal 17 juli 2012). 
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1 juta pelanggan hingga akhir tahun 2011,pencapaian 1 juta pelanggan 

TelkomVision ditandai dengan pemberian penghargaan pemecahan rekor Meseum 

Rekor Indonesia (MURI) dengan kategori perusahaan TV berbayar dengan 

pertumbuhan penjualan tertinggi yaitu 800 % dengan peningkatan jumlah 

pelanggan 1 juta pelanggan dalam kurun waktu selama satu tahun. 

  Penghargaan yang di dapat oleh Telkom vision ini, tidak terlepas dari 

keunggulan Telkom Vision yang memiliki jangkauan pemasaran sampai ke 

daerah-daerah seluruh Indonesia6. Berbicara soal daerah, Blitar merupakan daerah 

terkecil di Indonesia yang termasuk dalam jangkauan pemasaran Telkom Vision. 

Keberadaan televisi berbayar di sana cukup mendapat respon positif dari sebagian 

besar masyarakat hal itu terlihat dari data hasil rekapan jumlah pelanggan dari 

bulan januari sampai bulan Juni, tercatat bahwa jumlah pengguna/pelanggan 

televisi berbayar sudah mencapai sekitar 3847 orang7, dan berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa pengguna televisi berbayar diketahui bahwa 

ketertarikan masyarakat disana untuk menggunakan televisi berbayar didasarkan 

pada : karena sudah bosan dengan tayangan televisi konvensional yang hanya itu-

itu saja tayangannya,karena suka dengan hiburan film-film korea,karena tidak 

mau ketinggalan dengan tetangganya (gengsi),harga televisi berbayar yang tidak 

semahal dahulu. 

 

 

                                                        
6 Prasetyo Budi,”Telkom Vision raih 1 juta Pelanggan” 

(http://www.tribunnews.com/2012/01/18/telomvision-raih-1-juta-pelanggan. Diakses tanggal 17 Juli 
2012) 

7 “Hasil rekap jumlah pelanggan Telkom Vision”. Dilihat tanggal 5 juli 2012 
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  Wilayah kecil dan jumlah televisi berbayar yang cukup banyak, 

menjadikan tantangan tersendiri bagi Telkom Vision. Berkaitan dengan penelitian 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang televisi berbayar, karena 

belum ada penelitian tentang komunikasi pemasaran dalam mempromosikan 

televisi berbayar. Yang menarik disini adalah berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti secara tidak terstruktur diketahui bahwa televisi berbayar di daerah Blitar 

merupakan bentuk produk yang termasuk baru dan masih sedikit menggunakan 

media sebagai saluran promosi, akan tetapi pemasarannya sudah meluas8.  

  Sehingga peneliti beranggapan strategi komunikasi pemasaran dalam 

mempromosikan televisi berbayar perlu di teliti. Obyek penelitian ini adalah 

Telkom Vision karena Telkom Vision adalah salah satu perusahaan televisi 

berbayar yang sukses mendapatkan pelanggan terbesar di daerah Blitar. 

Disamping itu dengan jangkauan pemasaran yang cukup luas ini maka, Telkom 

Vision menarik untuk diteliti mengenai strategi komunikasi pemasarannya. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui strategi komunikasi 

pemasaran seperti apa yang ideal untuk pemasaran suatu produk khususnya 

televisi berbayar.   

 

 

 

 

 

                                                        
8  Hasil Pengamatan peneliti secara tidak terstruktur, tanggal 23 februari 2012 
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1.2 Rumusan Masalah  

         Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah : 

Bagaimanakah strategi komunikasi pemasaran Telkom Vision cabang Blitar 

dalam mempromosikan produk televisi berbayar (pay TV)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

         Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang dipakai Telkom 

Vision cabang Blitar dalam mempromosikan produk televisi berbayar (Pay 

TV) 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

         Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Telkom Vision cabang 

Blitar dapat mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang 

cocok digunakan untuk promosi produknya  

2. Secara Akademis 

         Hasil dari penelitian ini secara akademis dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan serta kalangan akademis, 

juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka proses penelitian di 

masa yang akan datang. Selain itu juga untuk menambah referensi 

pengetahuan bagi kalangan mahasiswa sebagai salah satu bahan acuan bagi 

yang berminat melakukan penelitian dalam bidang strategi khususnya 

mengenai public relations dalam kaitannya dengan komunikasi pemasaran 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1   Pemahaman Strategi Komunikasi Pemasaran 

1.5.1.1 Pengertian Strategi 

  Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin produknya 

laku terjual, akan tetapi strategi yang ditempuhnya pastilah berbeda. Berbicara 

tentang strategi, sebenarnya strategi adalah sebuah cara atau proses yang 

digunakan organisasi untuk mencapai misinya, menurut Bennett (1996) dalam 

buku Oliver Sandra, menyebutkan bahwa menggambarkan strategi sebagai arah 

yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya9, sedangkan 

menurut Swastha dan Irawan, strategi adalah suatu rencana yang diutamakan 

untuk mencapai tujuan tersebut.  

  Beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama tetapi strategi yang 

dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda jadi strategi dibuat 

berdasarkan suatu tujuan10. Lesser Robert Bittel juga menyebutkan “ Strategy is a 

fundamental plan of action that is intended to accomplish the company objective. 

Strategi adalah suatu rencana fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan11.  

  Strategi itu pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan 

managemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya12. 

Effendi dalam bukunya juga menjelaskan bahwa strategi pada hakikatnya adalah 

perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

                                                        
9 Oliver,Sandra.2002.Strategi Public Relations.Jakarta:Erlangga,hal  2-3 
10 Swastha, Basu dan Irawan.2001.Manajemen Pemasaran Modern.Yogyakarta:Liberty Offset,hlm 67 
11 Alma,Buchari.2005.Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta,hlm 199 
12 Ruslan,Rosady.2002.Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi.Jakarta:PT.RajaGrafindo  

Persada,hlm 31 



9 

9 
 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana 

taktik operasionalnya.13  

  Berdasarkan definisi diatas, strategi merupakan suatu usaha perusahaan 

yang terencana dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan.Komunikasi 

pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa 

komunikasi, masyarakat tidak akan mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. 

Komunikasi yang efektif dapat merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah 

laku yang sudah dirubah sebelumnya. Oleh karena itu komunikasi pemasaran 

tanpa adanya strategi yang efektif dan kondusif tidak akan dapat mencapai sasaran 

tujuan pemasaran.  

1.5.1.2 Pemahaman Tentang Komunikasi Pemasaran  

  Komunikasi pemasaran akan lebih dimengerti definisinya bila diuraikan 

dua unsur pokoknya yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi mengacu pada 

tindakan, oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang 

terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai 

pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik14.  

  Sedangkan dalam buku Rosady Ruslan juga dijelaskan bahwa definisi dari 

komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan dan 

sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, 

bilangan, grafik dan lain-lain15. Dan untuk definisi dari pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 

                                                        
13 Effendi, op.cit., hal 32 
14 Devito, A Joseph.1997.Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: Professional Books,hal 23 
15 Ibid., hal 17 
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mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain16.  

  Shimp dalam bukunya juga menjelaskan bahwa pemasaran lebih umum 

pengertiannya dari pada komunikasi pemasaran, namun kegiatan pemasaran 

banyak melibatkan kegiatan komunikasi dan apabila digabungkan, komunikasi 

pemasaran lebih memperlihatkan gabungan semua unsur dalam pemasaran merk, 

yang memberikan fasilitas terjadi pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya17.  

   Komunikasi pemasaran menurut Swastha dan Irawan dalam bukunya  

manajemen pemasaran modern, komunikasi pemasaran adalah kegiatan 

komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan 

membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan 

pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 

berbuat lebih baik 18.  

  Selain itu komunikasi pemasaran juga merupakan salah satu kegiatan 

pemasaran yang berusaha menyebarluaskan informasi, mempengaruhi dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan maupun produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan setia kepada produk yang ditawarkan produsen19. 

  Komunikasi yang efektif adalan penyampaian suatu pesan yang dapat 

merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah laku yang sudah dirubah 

sebelumnya. Fungsi lain dari komunikasi adalah untuk membedakan produk yang 

                                                        
16 Kotler, Philip dan Armstrong Gary.2003.Manajemen Pemasaran. Jakarta:PT. Indeks Kelompok 
Gramedia,hal 7 
17 Shimp, op.cit., hal 4 
18 Swastha dan Irawan, op.cit., hal 345 
19 Budiarto,Teguh dan Fandy Ciptono.1997.Pemasaran Internasional. Yogyakarta:BPFE,hal 187 
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ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, selain juga 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan, menawarkan sarana pertukaran itu 

sendiri, juga sebagai saran pengantar nilai-nilai sosial kepada masyarakat.  

  Di dalam komunikasi khususnya dalam komunikasi pemasaran tidak 

adanya strategi yang efektif dan kondusif maka suatu pemasaran tidak akan 

mencapai tujuannya, sebab pemasaran adalah suatu kegiatan yang akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan, maka dari itu sebagai sebuah usaha untuk mencapai 

hasil-hasil itu diperlukanya suatu strategi. Oleh karena itu dapat dikatakan pula 

bahwa strategi komunikasi dalam pemasaran adalah serangkaian rancangan usaha 

yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat 

menembus segmen pasar suatu perusahaan. 

1.5.1.2.1 Alat-Alat Promosi Dalam Komunikasi Pemasaran 

    Komunikasi pemasaran harus direncanakan sebaik mungkin, 

supaya proses komunikasi dapat berjalan secara efektif dengan biaya 

yang cukup efisien. Dalam prosesnya, komunikasi pemasaran 

memerlukan alat-alat promosi, dimana pada buku Sutisna disebutkan, 

alat-alat promosi dalam komunkasi pemasaran adalah sebagai berikut20: 

a. Periklanan adalah bentuk komunikasi yang dibayar, walaupun 

beberapa bentuk periklanan seperti iklan layanan masyarakat, 

biasanya menggunakan ruang khusus yang gratis, atau walaupun 

harus membayar tapi dengan jumlah sedikit. 

                                                        
20 Sutisna.2002.Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 311-
327 
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b. Promosi Penjualan merupakan salah satu jenis komunikasi yang 

sering dipakai oleh pemasar dan upaya pemasaran melalui 

promosi penjualan dilakukan dalam jangka pendek 

c. Penjualan Tatap Muka adalah satu-satunya alat promosi yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial 

secara langsung, dimana keunggulannya adalah penjualan tatap 

muka melibatkan komunikasi langsung dengan konsumen 

sehingga lebih sering bisa membujuk daripada periklanan 

publisitas 

d. Hubungan Masyarakat adalah metode untuk berkomunikasi 

dengan constituent organisasi. Pada kenyataannya baik disadari 

atau tidak disadari setiap organisasi mempunyai kegiatan 

hubungan masyarakat 

  1.5.1.2.2  Model-Model Komunikasi Pemasaran  

Dalam Sutisna, disebutkan bahwa komunikasi pemasaran 

merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terutama 

konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar21. Komunikasi 

pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Karena 

dengan mengkomunikasikan produknya konsumen akan tahu bahwa 

produk tersebut sudah ada dipasaran.  

Untuk melakukan suatu komunikasi pemasaran dibutuhkan 

perhitungan yang hati-hati karena kegiatan ini menggunakan biaya yang 

                                                        
21 Ibid., hal  267 
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cukup banyak. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan 

dialami oleh perusahaan apabila salah dalam melakukan komunikasi 

pemasaran yang salah. Model komunikasi pemasaran tidak jauh berbeda 

dengan model komunikasi yang telah dibahas sebelumnya. Gambar di 

bawah ini merupakan model komunikasi pemasaran yang berkembang 

dikalangan masyarakat : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Model Komunikasi Pemasaran 22 

Penjelasan dari masing-masing unsur model Komunikasi 

Pemasaran adalah sebagai berikut23 : 

                                                        
22 Ibid., hal 270 
23 Ibid., hal 268-270 
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1) Sumber : pertama kali pesan komunikasi datang dari 

sumber. Dalam model komunikasi pemasaran 

sumber dari proses tersebut adalah     pemasar. 

2) Encoding : Dalam proses ini pemasar menentukan 

bagaimana bagaimana pesan itu disusun oleh agar 

bisa dipahami dan direspon secara positif oleh 

penerima (konsumen). 

3) Transmisi: transmisi merupakan proses 

penyampaian pesan terhadap konsumen. Dalam 

proses in dititik beratkan pada media apa yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 

4) Decoding: proses ini adalah bagaiman konsumen 

menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh 

pemasar mengenai produk yang dipasarkan. 

5) Tindakan : proses ini merupakan lanjutan dari 

proses decoding. Pada tahapan ini konsumen akan 

memberikan respon dari apa yang dipikirkan . 

 1.5.1.2.3  SEGMENTASI PASAR 

   Agar komunikasi pemasaran mampu menyampaikan pesan secara 

tepat dan mencegah sampainya informasi ke konsumen yang bukan 

merupkan target pasar perusahaan, maka pasar harus disegmentasikan. 

Dalam buku Kotler dijelaskan bahwa segementasi pasar adalah tindakan 
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membagi sebuah pasar kedalam kelompok-kelompok konsumen yang 

berbeda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau bauran 

pemasaran tersendiri24. Dimana dalam menyusun segmentasi pasar kita 

harus mengamati beberapa variabel-variabel seperti geografi, demografi, 

psikografi dan behavioristik25. 

1.5.2. Pemahaman Tentang Pay Televisi 

1.5.2.1 Sejarah Singkat Televisi 

         Secara institusional, terdapat pergeseran dari monopoli BBC (1936 

hingga 1954) menuju duopoli dengan televisi komersial (ITV) sejak 1954 

hingga 1980-an, dan selanjutnya menuju pelipatgandaan provider yang 

ditengarai dengan hadirnya Channel 4 pada tahun 1982 dan SkyTV pada 1984, 

dan akhirnya diperkuat oleh hadirnya televisi digital pada tahun 1999 26. 

  1.5.2.2 Sejarah Umum Televisi Berbayar (pay TV)  

Dimulai saat Zenith meneliti kemungkinan adanya televisi 

berlangganan ketika televisi sendiri masih dalam tahap penelitian dan 

pengembangan. Pada tahun 1940-an, Zenith memperkenalkan sebuah sistem 

televisi berbayar yang diberi nama Phonevision(mdr 0815) yang melayani 

pemutaran film-film dengan pemesanan melalui pesawat telepon. Awalnya 

televisi berlangganan sering diidentikkan dengan televisi kabel, karena bermula 

pada 1948 ketika warga Pennsylvania, Amerika Serikat kesulitan menerima 

siaran televisi karena terhalang perbukitan. Untuk mengatasi masalah ini, 

                                                        
24 Kotler Philip.1999.Marketing.Jakarta:Erlangga,hal 164 
25 Ibid., hal 165 
26 Burton.Graeme.2011. Membincangkan Televisi Sebuah Pengantar Kajian  

Televisi.Yogyakarta:Jalasutra, hal 373 
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warga setempat memasang antenna untuk menangkap sinyal UHF yang dipakai 

dalam penyiaran program kemudian menarik kabel dari antenna tersebut dan 

memasangnya ke rumah-rumah.  

Pada tahun 1972, HBO (Home Box Office) muncul dan memikat 

hati banyak kalangan dan tertentu saja dengan kemunculannya ini mata rantai 

televisi berlangganan makin kuat. Belum lagi tuntutan dan kebutuhan akan 

hiburan yang makin besar, membuat satelit pada era 1980-an menjadi 

primadona bagi perkembangan televisi berlangganan selanjutnya, Sebut saja 

sistem DBS (direct broadcast satellite) yang banyak diaplikasikan di berbagai 

Negara. Sejarah dan perkembangan televisi berlangganan di Amerika 

memberikan peluang bagi terbukanya lahan komersial ini diwilayah lain seperti 

Eropa, Asia dan Australia. Untuk kawasan regional Asia, Jepang pada tahun 

1984 memperkenalkan sistem DBS (direct Broadcast Satellite) yang pada 

akhirnya dipakai dalam industri televisi berlangganan27. 

1.5.2.3     Pengertian Televisi Berbayar  

Televisi Berbayar (pay TV) adalah layanan televisi berbayar yang 

disediakan oleh perusahaan tertentu yang siarannya hanya dapat dinikmati oleh 

pelanggan yang merupakan anggota dari layanan tersebut, dengan kata lain 

hanya diperuntukkan untuk pelanggan yang telah membayar. Pada umumnya, 

siaran pada televisi berbayar dipancarkan secara broadcast, namun hanya 

pelanggan yang membayarlah yang dapat menangkap siaran tersebut. Hal ini 

disebabkan sinyal broadcast yang dipancarkan  telah dienkripsi dengan kunci 
                                                        
27 Desvira Dwitri, “Kriptografi pada layanan TV berbayar” 

(http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Matdis/2011-2012/Makalah2011/Makalah-IF2091-2011-107.pdf. 
Diakses pada tanggal19 Juni 2012). 
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yang unik. Untuk mengantisipasi siaran ini tidak dapat dinikmati oleh orang 

yang tidak memiliki hak, maka setiap pelanggan diberikan smart card yang 

mengandung kunci privat yang unik dalam konteks algoritma kriptografi 

kunci-kunci public.  

Selain itu , pelanggan juga diberikan sebuah card reader yang 

dipasang pada pesawat televisi yang nantinya berfungsi untuk membaca smard 

card. Setelah itu, pelanggan akan diberikan kunci simetri dalam bentuk 

terenkripsi dengan menggunakan kunci public pelanggan. Selanjutnya, smart 

card yang dimiliki oleh pelanggan akan mendeskripsi kunci simetri dengan 

kunci privat. Pada akhirnya kunci simetri yang telah didapatkan akan 

digunakan untuk mendeskripsi siaran Pay TV yang telah di broadcast. 

Berbicara mengenai layanan televisi ini, dalam perkembangannya bisa 

dikatakan cukup pesat, Di Indonesia sendiri Pay Tv merupakan hal yang tidak 

asing lagi. Tentu saja hal ini tidak lepas dari kemunculannya pertama kali 

televisi berbayar.  

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

  Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran televisi berbayar, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Dan supaya memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana 

strategi komunikasi Pemasaran Telkom Vision dalam mempromosikan produk 

televisi berbayar, maka di dalam penelitian ini, peneliti memaparkan semua hasil 
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dari wawancara yang di dapat dari informan, dengan cara mendeskripsikannya 

kalimat per kalimat,guna mendapatkan hasil yang valid data. 

1.6.2  Batasan Penelitian 

  Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang strategi 

komunikasi pemasaran dalam mempromosikan televisi berbayar pada salah satu 

instansi cabang yang bergerak dibidang usaha televisi berbayar di daerah Blitar. 

Hal ini di karenakan televisi berbayar di daerah Blitar merupakan sesuatu hal yang 

tergolong baru, dan media promosi yang digunakan masih cukup sedikit.  

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini mengambil lokasi Telkom Vision Cabang Blitar, 

yang kantornya masih bergabung menjadi satu dengan PT.Telkom Kandatel Blitar 

dengan alamat Jl.A.Yani No 10 Kota Blitar 

1.6.4 Informan Penelitian 

  Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai 

objek yang sedang diteliti. Dimana menurut Licoln dan Guba (1985) menyebutkan 

bahwa kegunaan informan ini adalah membantu agar secepatnya dan seteliti 

mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti 

yang belum mengalami latihan etnografi28. Sedangkan Bogdan dan Biklen (1981) 

juga berpendapat bahwa informan dimanfaatkan untuk berbicara,bertukar pikiran 

atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya29.  

  Lalu di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut 

narasumber kunci, dimana narasumber ini adalah seseorang atau beberapa orang 

                                                        
28 Moleong,J Lexy.2000.Metode Penelitian Kualitatif.Bandung:PT Remaja Rosdakarya,hal 90 
29 Ibid., hal  92  
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yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek 

yang sedang diteliti tersebut. Dan untuk penentuan informan, peneliti menentukan  

informan sebagai berikut: 

1. Kepala Cabang, dimana kepala cabang ini dipilih karena kepala cabang adalah 

orang yang memunculkan ide dalam penentuan strategi komunikasi untuk 

memasarkan produk televisi berbayar ini serta ikut juga membantu dalam 

menjalankan fungsi pemasaran. Jadi dari sini diharapkan data yang didapatkan 

bisa valid 

2. Teknisi Lapang, hal ini dikarenakan, teknisi lapang ikut serta membantu 

dalam menjalankan fungsi pemasaran serta mempunyai jam kerja yang lebih 

tinggi, sebab berhubungan langsung pada pelayanan terhadap pelanggan yang 

berimbas langsung pada proses pemasaran televisi berbayar ini. 

3. Selles marketing, Salles marketing ini dipilih karena, salles marketing terlibat 

langsung dan bertanggung jawab penuh dalam memasarkan produk televisi 

berbayar ini, kepada masyarkat dan untuk kriteria salles ini, peneliti memilih 

salles marketing dengan masa kerja yang minimal satu tahun, hal tersebut 

dilakukan karena dengan masa kerja yang tergolong cukup ini, diharapkan 

supaya mendapatkan data yang valid.  

  Dan dalam penelitian penelitian ini, peneliti sudah menentukan kriteria 

dan jumlah informan yang telah di teliti sehingga dapat disebutkan bahwa 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang termasuk kelompok 

sampling nonprobality. Purposive sampling yakni peneliti dengan menggunakan 

pertimbangan yang mendalam di dalam memilih informan yang akan diteliti 
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dinilai baik untuk diteliti. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung30. 

 1.6.5  Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini metode dan prosedur pengumpulan data dilakukan 

melalui: 

Wawancara 

  Menurut Licoln dan Guba (1985) dalam Moleong, 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertannyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban 

atas pertannyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antara lain 

adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan,  kepedulian, dan  lain-lain kebulatan. 

  Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

dialami masa lalu memproyeksikan kebulatan-kebulatan untuk dialami 

pada masa akan datang,memverivikasi,mengubah dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan 

manusia, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai pegecekan anggota 31  

  Sedangkan Esterberg (2002) mendefinisikan interview atau 

wawancara adalah   ”a meeting of to persons to exchange information 

                                                        
30 Ibid., hal 219 
31 Moleong, op.cit., hal 135 
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and idea through question and responses, resulting in communication 

and joint construction of meaning about of particular topic”.  

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab , sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu 32. 

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti,tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dimana dari 

wawancara ini data yang ingin saya gali adalah saya ingin mengetahui 

secara mendalam tentang strategi komunikasi pemasaran Telkom 

Vision cabang Blitar dalam mempromosikan televisi berbayarnya. 

1.6.6 Teknik Keabsahan Data 

  Untuk mengecek keabsahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Dimana teknik ini dilakukan peneliti, dengan cara 

membandingkan hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber yang 

lainnya.  

1.6.7  Teknik Analisis Data 

 Proses analisis data dimulai dalam penelitian kualitatif dilakukan saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selasai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Untuk proses analisis data, saya melakukannya setelah 

menyajikan data yang peneliti dapat, dari hasil wawancara yang saya 

                                                        
32 Sugiyono, op.cit., hal 231 
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lakukan,sedangkan untuk analisis tersebut,saya menggunakan metode analisis data 

lapangan model Miles dan Hubermann. Model kerja metode analisis ini adalah 

dilakukan analisis terhadap hasil wawancara. Bila jawaban hasil wawancara 

dianggap belum cukup maka dilanjutkan dengan pertanyaan lagi sampai data 

dianggap kredibel. Dalam metode analisis model Miles dan Hubermann ini 

memiliki beberapa tahapan dalam metode analisis data. Tahapan tersebut 

meliputi: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum data yang dimana pada 

tahapan ini peneliti memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Fungsi reduksi 

data ini adalah untuk memberikan gambaran umum yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.  

b. Penyajian Data 

Tahapan setelah dilakukan reduksi data adalah proses 

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart. Fungsi dari penyajian data adalah 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Selain teks naratif untuk memperkuat penyajian data dibutuhkan 
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penyajian data dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan 

kerja) dan chart.   

c. Penarikan Kesimpulan/ Verification 

Tahapan terakhir dalam model analisis Miles dan 

Hubermann adalah tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian masih bersifat 

sementara apabila dalam penelitian selanjutnya peneliti masih 

menemukan fakta yang dapat menguatkan data yang telah 

diperoleh. Apabila kesimpulan yang didapat belum dianggap 

kredibel maka peneliti harus kembali ke lapangan untuk mencari 

data yang dapat menjadikan kesimpulan tersebut menjadi 

kredibel.  


