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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Promosi merupakan  salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi 

perusahaan maupun sebuah instansi dalam upaya mempertahankan 

kelangsungan hidup serta meningkatkan kualitas barang atau jasa yang 

ditawarkan. Dengan adanya promosi diharapkan barang atau jasa yang 

ditawarkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan hasilnya tujuan 

perusahaan akan tercapai. Dalam mengelola sebuah promosi perusahaan 

maupun instansi harus memperhatikan media promosi yang tepat untuk 

digunakan. 

Penggunaan media promosi bertujuan untuk memberitahukan kepada 

masyarakat tentang sesuatu dan  mengajak mereka melakukan sesuatu. Salah 

satu media promosi adalah media iklan luar ruanagan. Menurut Noviandy 

(2014)  media luar ruangan merupakan salah satu media yang diletakan di 

luar ruangan yang pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan 

masyarakat, yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu 

produk atau  jasa. Banyak sekali jenis dari iklan media luar ruangan seperti, 

poster, billboard,  spanduk,  balon udara, neon box, dan videotron. 

Videotron sebagai salah satu media promosi mempunyai peranan yang 

penting yang mampu menyebarkan berbagai informasi dan pesan-pesan 
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penting dari sebuah perusahaan maupun instansi, dengan keunggulannya 

videotron  merupakan salah satu  media promosi yang berbentuk audiovisual 

dapat menampilkan sebuah promosi menggunakan video yang didukung oleh 

banyaknya susunan lampu LED yang memiliki banyak warna sehingga 

gambar yang dihasilkan seperti yang sering ditonton di televisi serta 

keunggulan lainnya seperti video yang ada pada videotron dapat dirubah 

kapan saja sesuai dengan keinginan perusahaan maupun instansi.  

Keberadaan videotron tentunya akan menimbulkan berbagai macam 

persepsi pada masyarakat. Seseorang akan memandang sebuah media 

promosi sebagai media pemberi informasi ataupun hanya sebagai hiburan 

saja, semua tergantung pada kondisi pribadi seseorang dan lingkungan yang 

mempengaruhinya. 

Persepsi masyarakat terhadap sebuah media promosi menimbulkan 

persaingan antar perusahaan ataupun instansi. Promosi menggunakan 

videotron  tidak hanya digunakan oleh perusahaan manufaktur saja, sudah 

banyak instansi yang menggunakan videotron sebagai alat untuk 

menginformasikan segala hal  yang ada pada instansi tersebut  kepada para 

stakeholder-nya. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto yang sejak tahun 2013 telah menggunakan videotron sebagai 

media untuk menarik para stakeholder-nya melalui berbagai kegiatan yang 

ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ditayangkan melalui 

videotron. 
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Informasi yang terkandung pada videotron di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto diharapkan dapat meyakinkan masyarakat pada 

umumnya, calon mahasiswa baru dan/ atau pengguna jasa pendidikan pada 

khususnya  untuk memutuskan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

sebagai tempat study-nya. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Sukarno 

(2011) yang mengambil tema “Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan 

videotron di Manahan Surakata” dengan hasil bahwa persepsi informan 

terhadap keberadaan videotron di Manahan cukup baik dan memahami makna 

isi pesan pada videotron, meskipun demikian bagi informan dengan 

keberadaan videotron di kawasan Manahan hanya sekedar mengerti dan 

belum mempunyai arti penting unuk perkembangan secara keseluruhan.  

Selanjutnya pada penelitian Angraini (2013) yang mengambil tema 

“Analisis Persepsi Konsumen Menggunakan Metode Importance 

Performance Analysis Dan Customer Satisfaction Index (Studi Kasus di Ria 

Djenaka Coffe & Resto, Malang” dengan hasil  iklan media luar ruangan 

yang berisi tentang promosi barang maupun jasa dinilai penting dalam 

memberikan informasi, namun demikian masyarakat kota Samarinda tidak 

menyukai kondisi iklan media luar ruang saat ini yang tidaak teratur dan 

dirasa merusak pemandangan kota . 

Adapun penelitian yang akan di lakukan adalah untuk mengetahui  

persepsi masyarakat Purwokerto pada umumnya dan stakeholder dari 

Universitas Muhammadiyan Purwokerto pada khususnya terhadap 
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keberadaan videotron sebagai salah satu media promosi di Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

metode analisis data. Pada penelitian Sukarno (2011) metode analisis data 

menggunakan analisis model interaktif yang diperoleh dari hasil wawancara, 

sedangkan penelitian ini menggunkan metode analisis data dengan analisi 

tabulasi sederhana dan skor rata-rata.Pada penelitian Anggraini (2013) 

analisis Importance Performance Analyze (IPA) digunakan untuk 

menganalisis persepsi konsumen pada sebuah café sedangkan penelitian ini 

analisis Importance Performance Analyze (IPA) digunakan untuk mengetahui 

persepsi masyarakat pada sebuah media promosi yaitu videoron. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Purwokerto terhadap 

keberadaan videotron  sebagai media promosi di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto? 
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1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian dapat mengarah pada permasalahan yang ada dan ruang 

lingkup yang jelas maka penulis membatasi penelitian ini dengan: 

a. Media promosi luar ruang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

videotron. 

b. Masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang menjadi stakeholder oleh Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat 

Purwokerto terhadap keberadaan videotron di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan promosi 

khususnya diruang terbuka 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan khususnya dalam bidang 

pemasaran baik secara teoritis maupun praktek dan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana S-1 di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 
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