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ABSTRAK 

 

 

Anthony Bong / 60090257 / 2015 / Strategi Komunikasi Pemasaran Kampus Institut 

Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie Melalui Iklan Radio Gen FM Periode Mei 

2013 / Wiratri Anindhita, S.IP., M.Sc. 

 

Iklan tentunya merupakan salah satu media yang berperan penting untuk 

meningkatkan penjualan produk dan menarik perhatian masyarakat. Iklan diluncurkan ke 

pasaran dalam bentuk audio, visual ataupun keduanya. 

 

Salah satu iklan yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat adalah iklan 

radio. Perkembangan radio di tanah air sangat menggembirakan karena memberi alternatif 

luas bagi pendengarnya, sehingga dengan ini radio menjadi suatu kebutuhan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan informasi. 

 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan studi-studi kepustakaan yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta membahas lebih lanjut 

tentang strategi pemasaran iklan radio kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie, di mana iklan ini diperdengarkan kepada masyarakatnya yaitu pada awal tahun 2013 

lalu melalui stasiun radio Gen FM. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara dengan kepala Marketing kampus serta dengan metode observasi. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan tujuan dari iklan radio kampus 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, setelah dianalisa menggunakan metode 

wawancara, di mana tujuan dari iklan radio kampus ini adalah untuk tambahan Branding 

atau pembangunan merek tentang kampus. 
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ABSTRACT 

 

 

Anthony Bong / 60090257 / 2015 / Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie‘s 

Marketing Communication Strategy Through the Gen FM Radio Ad During the May 

2013 Period / Advisor: Wiratri Anindhita, S.IP., M.Sc. 

 

Advertising is definitely one of the most important media to help increase product 

sales. Advertising goes to the market by using audio, visual, or both. 

 

One of the advertising methods to the purpose of increasing sales is radio 

advertisement. The development of radio in this country is very encouraging because it 

gives an alternative to the broad audience, so with this radio is a need for people to get 

entertainment and information. 

 

The method used for this research is the qualitative research method. The 

qualitative research method is a method of using literature studies related to the research. 

This method is focusing more on in-depth understanding of a problem rather than looking 

at the problem for research generalization. 

 

The purpose of this study is to know and discuss further about radio advertising 

marketing strategy of “Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie” campus, in which 

this ad was broadcasted to people that at the beginning of 2013 and through Gen FM radio 

station. This research was done by interviewing the head of Marketing campus and with 

the method of observation. 

 

The result of this research is, researcher found out the purpose of the advertisement for 

“Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie” campus radio advertisement was made, 

after analyzed by an interview, in which the purpose of the campus radio advertisement is 

for additional branding or brand building about the campus. 
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