
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Dalam era globalisasi sekarang, dunia pemasaran sudah semakin ketat, 

disini Marketing public relations sangat dibutuhkan tidak hanya menjual suatu 

produk atau jasa saja tapi bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan baik agar 

produk atau jasa bisa terjual. Karena persaingan marketing sekarang lambat laun 

sudah mulai merajalela, kita sebagai anak bangsa sebisa mungkin harus 

mempunyai ide-ide tertentu untuk meningkatkan kualitas pemasaran suatu 

perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun 

peminatnya. Oleh karena itu, produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau 

jasanya harus membutuhkan konsumen bagi produk atau jasa yang dihasilkannya. 

Salah satu cara yang digunakan Marketing public relations dalam bidang 

pemasaran untuk tujuan meningkatkan penjualan produk yaitu melalui kegiatan 

promosi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang 

diperlukan bagi keberhasilan dan proses Marketing public relations yang 

diterapkan suatu perusahaan terutama pada saat ini ketika era informasi 

berkembang pesat, maka promosi merupakan salah satu senjata ampuh bagi 

perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor dari dua belas sektor yang menjadi 

prioritas pemerintah Kabupaten Malang pada tahun ini hingga masa mendatang. 

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Malang mengadakan berbagai kegiatan 
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yang mampu mendukung sektor tersebut. Diantaranya menggelar berbagai 

seminar, diklat, dan pelatihan profesi yang berkaitan dengan pariwisata. Kegiatan 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 mengundang kurang lebih 70 

peseta dari berbagai kalangan. Mulai dari Biro Wisata atau Travel Agent, Pemilik 

Hotel di Kabupaten Malang, Seniman, para ahli, Duta Wisata, wartawan dan 

masyarakat. Kegiatan ini merupakan gambaran dari banyaknya partisipasi dari 

para penggerak pariwisata.  

Fungsi promosi yang merupakan bagian dari pemasaran merupakan salah 

satu tanggung jawab dari seorang Marketing public relations. Seorang Marketing 

public relations harus memiliki keahlian untuk memikirkan desain yang menarik 

untuk brosur periklanan dan juga memberikan ide yang baik untuk membantu 

pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Seorang Marketing 

public relations haruslah orang yang kreatif dan bukan hanya menunggu perintah 

saja, melainkan juga memiliki ide-ide untuk membuat perusahaan tempatnya 

bekerja dikenal oleh pihak lain. Dengan perusahaan tersebut dikenal oleh pihak 

lain, maka hal tersebut akan mempermudah proses pemasaran dalam perusahaan 

serta membuat pihak lain tidak merasa ragu untuk menjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan perusahaan tersebut. Oleh karenanya adalah menjadi 

keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan promosi dengan proses yang tepat 

agar dapat memenuhi sasaran yang efektif. Sebagaimana diketahui bahwa keadaan 

dunia usaha bersifat dinamis, yang selalu mengalami perubahan yang terjadi 

setiap saat dan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

Disini proses Marketing public relations mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk keberhasilan perusahaan umumnya dan pada bidang pemasaran 
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khususnya. Disamping itu proses Marketing public relations yang diterapkan 

harus ditinjau dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan pasar dan 

lingkungan pasar tersebut. Dengan demikian proses pemasaran harus dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan 

perusahaan. Marketing public relations pada umumnya dianggap sebagai bagian 

dari pemasaran organisasi. Proses yang dijalankan dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan.   

Pemasaran merangkap pekerjaannya sebagai Public Relations yang 

mengurusi semua kegiatan eksternal PR yang berhubungan langsung dengan 

kliennya. Agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis perusahaan dengan 

masyarakat eksternalnya, maka perusahaan melakukan komunikasi dengan 

masyarakat eksternalnya.“Komunikasi eksternal berlangsung atau terjadi dua arah 

antara pihak organisasi/ lembaga dengan pihak luar, misalnya dengan pihak 

kreditur (perbankan), rekan/bisnis usaha, pelanggan, community relations 

(hubungan komunitas), supplaier, pemasok, kalangan pers dan pejabat pemerintah 

dan lain sebagainya.”(Ruslan, 2008:88). Selanjutnya Oemi Abdurrahman 

mengatakan “Tugas penting eksternal Public Relations itu adalah mengadakan 

komunikasi yang efektif yang sifatnya informatif dan persuasif yang ditunjukan 

kepada public diluar badan itu.” (Abdurrahman, 2006;34). 

Paguyuban Jokororo merupakan salah satu komunitas pemuda-pemudi 

sebagai mitra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang untuk 

membantu mengembangkan, mempromosikan dan menjaga nama baik Kabupaten 

Malang sebagai tujuan wisata. Perubahan persepsi masyarakat yang terjadi saat ini 

menuntut untuk Paguyuban Jokororo meningkatkan mutu dan usahanya dalam 
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meningkatkan wisata-wisata di Kabupaten Malang yang belum berkembang atau 

dikenal di masyarakat luas. Salah satu program kerja Paguyuban Jokororo adalah 

mempromosikan Kabupaten Malang sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa 

timur.  

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang: 

ANALISIS MARKETING PUBLIC RELATIONS TENTANG KABUPATEN 

MALANG SEBAGAI TUJUAN WISATA UTAMA DI JATIM (Studi pada 

Paguyuban Joko Roro Kabupaten Malang)  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Marketing public relations pada Paguyuban Jokororo 

dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata?  

2. Bagaimana Pelaksanaan Marketing public relations pada Paguyuban Jokororo 

dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata?  

3. Bagaimana Evaluasi dari Marketing public relations pada Paguyuban 

Jokororo dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal maka terlebih dahulu 

perlu merumuskan tujuan terarah dari penelitian ini. Adanya tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui Perencanaan Marketing public relations pada Paguyuban 

Jokororo dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata. 

2. Untuk mengetahui Pelaksanan Marketing public relations pada Paguyuban 

Jokororo dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata. 

3. Untuk mengetahui Evaluasi Marketing public relations pada Paguyuban 

Jokororo dalam Mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata. 

  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan Public Relations terutama mengenai 

perkembangan proses Marketing public relations dalam menjaga nama baik 

perusahaan dan mengembangkan usaha perusahaan tersebut.    

2.  Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan untuk :  

a. Bagi Peneliti 

Memperoleh gambaran mengenai adanya penerapan teori serta 

pengembangan ilmu manajemen pemasaran yang diperoleh pada saat 

perkuliahan, khususnya mengenai marketing public relations  yang 

dilakukan oleh Paguyuban Jokororo dalam memasarkan dan 

mempromosikan Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata utama di Jawa 

Timur.    
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b. Bagi Paguyuban Jokororo 

Sebagai masukan, saran dan kritik untuk divisi marketing public relations 

Paguyuban Jokororo dalam memasarkan segala kegiatan maupun acara 

yang bertujuan untuk memasarkan atau mempromosikan Kabupaten 

Malang sebagai tujuan wisata utama di Jawa Timur.  

c. Bagi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah dalam 

memperluas pengetahuan khususnya di bidang marketing public relations. 

4.  Bagi Pemda 

Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah daerah 

mengetahui langkah marketing public relations yang dilakukan oleh 

Paguyuban Jokororo dalam mempromosikan dan mengembangkan 

Kabupaten Malang sebagai tujuan wisata utama di Jawa Timur. 

 


