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ABSTRAKSI 


Dalam era industri pariwisata saat ini Indonesia mempunyai beberapa 
kawasan wisata yang dapat dieksploitasi untuk ditawarkan kepada wisatawan 
asing ataupun wisatawan domestik. Sebagai pemasukan devisa terbesar setelah 
minyak dan gas, Industri pariwisata dituntut untuk dapat bekeIja secara 
profesional sehingga dapat menjadi dan memberikan sebuah sumbangsih kepada 
negara. Restoran, pub, bar, hotel, agen perjalanan wisata atau BPW adalah sarana 
penduktmg wisata. Di kota - kota besar saat ini sering kali berdiri tempat - tempat 
hiburan malam. Pub adalah salah satunya. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di 
Indonesia setelah Jakarta memptmyai Pub yang sangat dikenal akrab oleh 
kalangan muda - mudi. Colors Pub and Restourant adalah tempat yang saat ini 
menjadi trend setter hiburan malam. 

Colors Pub and Restaurant menawarkan berbagai macaIn minuman serta 
juga makanan tidak ketinggalan pula atraksi hiburannya yaitu Event Live Music. 
Event Live Music sangat digemari kalangan anak muda kota Surabaya. Apalagi 
ada artis ibu kota atau dari Jakarta yang datang untuk memeriahkan suasana. 
Dalam hal ini promosi menjadi hal yang penting untuk dapat menarik konsumen. 
Promosi adalah suatu variable yang sangat penting dalam pendistribusian 
barang.Sejauh mana efektivitas promosi melalui iklan di Colors Radio terhadap 
konsumen Colors Pub and Restaurant. Maka dalam sebuah penjualan suatu barang 
atau jasa promosi sangat diperlukan Promosi Event Live Music yang digunakan 
Colors Pub and Restaurant ada beberapa eaca antara lain ; personal selling, brosur 
, spanduk, dan iklan melalui radio. Selama ini pihak Colors Pub and Restaurant 
sering menggunakan atau melaukan iklan di Colors Radio sebagai eaca dari 
promosi Event Live Music yang akan di gelar di Colors Pub and Restaurant 
Maka, diperlukan langkah -langkah guna melakukan promosi tersebut 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metodologi 
kualitatif dalam mencari data dan informasi. Sedangkan definisi metodologi 
menurut Bodgan dan Taylor dalam bukunya Moleong yaitu metodologi penelitian 
kualitatif mengatakan bahwa ; metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari 
orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti juga menggunakan 
beberapa teknik penelitian antara lain pemilihan sampel. Sampel yang digtmakan 
adalah acid ental sampel., karena pada saat di obyek penelitian penulis langsung 
memberikan kuisioner kepada konsumen Colors Pub and Restaurant tanpa ada 
peresetujuan terlebih dahulu. Untuk informan penulis memberikan kualifikasi 
seorang informan harus sudah bekeIja dibidangnya selama 2 tahun. Dalam teknik 
pengumpulan data penulis menggunakan eaca observasi, wawancara dan 
penggunaan bahan dokumen. Setelah itu penulis menggunakan teknik analisis 
data. Teknik ini bertujuan untuk mengolall data yang sudah didapat oleh penulis 
tmtuk merujuk kepada permasalahan yang diteliti. 

Salah satunya adalah mengetahui segmen pasar yang akan dituju. Setelah 
mengetahui segmen pasar dari acara yang akan digelar maka baru dapat 
menentukan mediapromosi yang hendak digunakan. Pemilihan Colors Radio 
sebagai salah satu media promosi dalam hal ini iklan sangat cocok karena adanya 
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kesamaan segmentasi pasar dan masih satu manajemen atau sering disebut Sister 
Company. Segmentasi pasar autara Colors Pub and Restaurant dan Colors Radio 
sama yaitu membidik kalangan executive muda dan mahasiswa tetapi tidak 
menutup untuk anak - anak sekolah menengah umum. Penggunaan iklan sebagai 
media promosi di Colors Radio temyata sangat berdampak terhadap Event Live 
Music yang digelar di Colors Pub and Restaurant. Setidaknya sekitar 60 persen 
responden mengetahui Event Live Music melauli radio dalam hal ini Colors Radio. 
Iklan diradio Colors ada tiga macam yaitu Copy Jingle, Spot Music, Lips Promo 
atau sering disebut Adlibs. Copy Jingle adalah iklan yang ditputar di radio dalam 
bentuk lagu, jadi produk yang diiklankan tersebut di putar dalam bentuk lagu 
dengan durasi waktu yang pendek dengan direkam terlebih dahulu. Spot Musik 
adalah Iklan yang diputar di radio dalam bentuk penjelasan yang direkam dan 
diiringi back sound musik dan durasi waktwIya juga pendek. Lips promo (Adlibs 
) adalall Iklan yang di putar diradio dalam bentuk penjelasan yang dilakukan oleh 
penyiar radio tersebut tanpa direkam terlebih dahulu. Dari format iklan diradio 
tersebut temyata sebanyak 43,33 persen respond en lebih menyukai format adlibs 
atau Lips Promo. 
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