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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, media masa tidak dapat dilepaskan 

dari kehidupan masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi untuk 

menunjang pekerjaan atau kehidupan mereka. Kehadiran media masa memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berita mengenai 

sesuatu yang terjadi di daerah-daerah dapat dengan mudah dilihat di televisi, 

didengar diradio, atau dibaca dikoran, majalah, atau saat ini bisa juga melalui situs 

internet. 

Media masa secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu media masa 

cetak (koran, majalah, tabloid) dan media masa elektronik (televisi, radio, 

internet). Media masa terus berkembang didukung dengan adanya UU No 40 

tahun 1999 tentang pers dan penghapusan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan 

Pers). Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah media masa yang semakin 

banyak berdasarkan data yang diperoleh dari Mulyana (2008) dalam tulisannya 

yang berjudul “Perkembangan Media Massa dan Media Literasi” bahwa terdapat 

11 stasiun televisi. Didunia penyiaran radio, hingga tahun 2002 terdapat 1188 

Stasiun Siaran Radio di Indonesia yang terdiri dari 56 stasiun RRI dan 1132 

Stasiun Radio Swasta. Didunia media penerbitan, khususnya surat kabar dan 

majalah juga mengalami peningkatan terutama dalam hal kuantitas. Pada tahun 

2000 terdapat 358 media penerbitan yang terdiri dari 104 surat kabar, 115 tabloid, 

dan 139 majalah. 



2 

 

Salah satu media cetak yang mengalami kemajuan saat ini adalah majalah. 

Jumlah penerbitan majalah di Indonesia terus mengalami penambahan. Adanya 

peningkatan jumlah penerbitan yang mengakibatkan semakin tingginya tingkat 

persaingan antar perusahaan penerbit. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Nielsen Media Research tahun 2008 bahwa jumlah merek majalah yang terbit 

semakin meningkat, dimana jumlah majalah tahun 2005 adalah sebesar 150 

majalah kemudian tahun 2006 meningkat 6 persen yaitu menjadi 159 majalah. 

Pada tahun 2007 jumlah majalah meningkat 32 persen dibanding tahun 

sebelumnya dimana jumlahnya sebesar 210 majalah, dan terakhir tahun 2008 

meningkat 9 persen yaitu menjadi 229 majalah. Rata-rata peningkatan jumlah 

majalah dari tahun 2005 sampai 2008 adalah sebesar 16%. Adapun tingkat 

pertumbuhan majalah dari tahun 2005 sampai 2008 disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tingkat Pertumbuhan Majalah dari Tahun 2005-2008 

Sumber: Nielsen Media research (2008) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Survey Research Indonesia (SRI) 

dalam Febriany (2005), media majalah diklasifikasikan menjadi 12 segmen yang 

didasarkan pada profil pembaca, yaitu:  (1) Majalah keluarga; (2) Majalah wanita/ 

mode; (3) Majalah remaja; (4) Majalah laki-laki/berita; (5) Majalah olah raga; (6) 



3 

 

Majalah anak-anak; (7) Majalah hiburan; (8) Majalah bisnis; (9) Majalah dekorasi, 

arsitektur dan konstruksi; (10) Majalah teknologi; (11) Majalah kesehatan; dan 

(12) Majalah kosmopolitan. Dari 12 segmen majalah yang ada tersebut masih 

terdapat segmen yang belum tergarap dengan baik. Bahkan segmen yang sudah 

ada sekalipun masih memiliki peluang untuk berkembang. Segmen yang belum 

masuk pada klasifikasi diantaranya adalah majalah agama yaitu majalah yang 

memuat informasi yang berhubungan dengan agama tertentu baik berupa 

peristiwa yang sedang terjadi maupun yang berhubungan dengan sejarah. 

Perkembangan majalah dengan konsep Islami menjadi suatu fenomena 

yang menarik untuk dicermati, selain memberikan informasi majalah Islam juga 

merupakan media dakwah. Majalah Islam merupakan majalah yang menyuguhkan 

informasi berdasarkan kaidah agama Islam. Implementasi dari keseluruhan isi 

majalah, baik cover, rubrik dan isi berita berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadist, dan 

tafsiran. 

Majalah Islam sekarang mulai berkembang dengan menyajikan informasi 

Islam dalam bentuk yang lebih menarik, baik dari segi tampilan dan model sampul 

muka, penggunaan kertas majalah, penggunaan bahasa, serta rubrik dan isi 

majalah. Majalah Islam dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat muslim 

di Indonesia, terutama bagi segmen atau kelompok pembaca yang membutuhkan 

informasi tentang Islam dari segala aspek kehidupan dalam penyajian yang lebih 

ringan dan mudah dipahami. 

Al-Mujtama adalah salah satu majalah Islam di Indonesia yang pertama 

kali diterbitkan oleh PT. Mujtama Media Nusantara. Al-Mujtama diterbitkan pada 

tanggal 23 Mei 2008, dan diposisikan sebagai majalah berita dan panduan umat. 
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Al-Mujtama merupakan bacaan berupa informasi seputar Islam diantaranya 

adalah mengenai problematika serta solusi yang dihadapi umat Islam saat ini, 

informasi peristiwa penting yang perlu diketahui masyarakat, kajian atau kasus 

yang sering diperbincangkan masyarakat, analisis tentang dunia Islam terkini, 

peristiwa yang terjadi diberbagai daerah yang terpaut langsung dengan hajat umat. 

Majalah Al-Mujtama terbit dua kali per bulan setiap hari Jumat dengan 

jumlah oplag sebanyak 25,000 eksemplar. Al-Mujtama dipasarkan didaerah 

Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Luar Jawa, dan luar negeri yaitu Timur 

Tengah. Distribusi majalah Al-Mujtama sebagian besar masih di daerah 

Jabodetabek. Persentase distribusi majalah Al-Mujtama secara lengkap dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Distribusi Majalah Al-Mujtama dari Edisi 1 – Edisi 5 

Sebelum adanya majalah Al-Mujtama telah terdapat majalah Islam yang 

lebih dahulu terbit dan telah dikenal masyarakat antara lain majalah Sabili, 

Hidayatullah, Tarbawi, Ummi, Mutiara, Madina, Paras dan Annida. Diantara 

majalah Islam yang ada dipasaran, majalah yang sejenis dengan Al-Mujtama 
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adalah majalah Sabili dan Hidayatullah. Rubrik yang disajikan majalah Sabili dan 

Hidayatullah mirip dengan majalah Al-Mujtama.  Banyaknya majalah Islam yang 

terdapat dipasaran membuat konsumen memiliki berbagai pilihan dalam membeli 

atau membaca majalah dan konsumen sendiri akan lebih selektif dalam 

menentukan pilihannya. 

Menurut Gunawan (2004) keputusan konsumen dalam menentukan pilihan 

pada suatu produk berawal dari adanya persepsi konsumen tersebut. Jika persepsi 

konsumen negatif maka produk tidak akan disukai dan tidak akan bertahan lama 

dipasar. Sebaliknya, jika persepsi konsumen positif maka produk akan disukai. 

Begitu juga dengan majalah, jika pembaca memiliki persepsi yang baik terhadap 

suatu majalah maka pembaca akan menunjukkan sikap yang baik terhadap 

majalah tersebut. 

Agar majalah Al-Mujtama mampu bertahan dan berkembang sebagai 

majalah Islam serta mampu bersaing dengan majalah pesaing yaitu majalah Sabili 

dan majalah Hidayatullah, maka perusahaan Mujtama Media Nusantara harus 

benar-benar memahami keinginan konsumen. Menurut Sumarwan (2004) bahwa 

pemasar yang memahami keinginan konsumen akan memiliki kemampuan yang 

lebih baik. Selain mengetahui keinginan konsumen, perusahaan juga harus 

mengetahui posisinya diantara pesaing-pesaing yang ada. Untuk itu penelitian 

mengenai persepsi dan sikap konsumen atau pembaca majalah Islam perlu 

dilakukan, dan nantinya perusahaan dapat mengambil langkah atau keputusan 

dalam menetapkan strategi harga dan produk terhadap majalah Al-Mujtama. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Majalah Al-Mujtama sejak pertama kali terbit sampai sekarang, telah 

melakukan dua kali perubahan terhadap harga. Pada mulanya harga yang 

ditetapkan adalah sebesar Rp 12,800 untuk daerah Jawa dan untuk daerah luar 

Jawa ditambahkan biaya distribusi sehingga harganya menjadi Rp 13,800. Namun 

karena alasan ingin membidik pasar menengah atas maka perusahaan melakukan 

perubahan terhadap harga Al-Mujtama menjadi Rp 20,000 untuk daerah Jawa, dan 

untuk daerah luar Jawa perusahaan menetapkan penambahan sebesar 10 persen 

sebagai biaya distribusi sehingga majalah Al-Mujtama menjadi Rp 22,000. 

Perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan Mujtama Media Nusantara 

diimbangi dengan perubahan kualitas dari majalah, antara lain jenis kertas yang 

digunakan lebih bagus dari sebelumnya, jumlah halaman bertambah dari 80 

halaman menjadi 96 halaman, selain itu rubrik yang disajikan dalam majalah pun 

bertambah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan, kenaikan harga 

majalah Al-Mujtama berdampak pada penjualan dimana jumlah penjualan 

majalah semakin menurun dilihat dari 3 edisi setelah kenaikan harga. Melihat hal 

tersebut, perusahaan mengambil keputusan untuk kembali menurunkan harga 

majalah menjadi Rp 10,000 untuk daerah Jawa dan untuk daerah luar Jawa 

ditambah 10 persen dari harga didaerah Jawa sebagai biaya distribusi sehingga 

menjadi Rp 11,000. Penurunan harga majalah Al-Mujtama berdampak pada 

kualitas majalah yang menurun juga. Hal tersebut dilihat dari segi kualitas kertas 

majalah menjadi menurun dimana sebagian dari isi majalah menggunakan kertas 
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koran. Dari segi rubrik, ada beberapa rubrik yang dihilangkan dan jumlah halaman 

dari majalah pun kembali menjadi 80 halaman. 

Perubahan terhadap harga dan rubrik dari Al-Mujtama merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan bauran pemasaran yaitu berkaitan dengan Product dan 

Price. Idealnya dalam menentukan strategi product dan price pada majalah Al-

Mujtama tidak dilakukan secara sepihak menurut perusahaan saja, tetapi 

keinginan konsumen juga harus menjadi pertimbangan. Sebagai majalah baru Al-

Mujtama harus bisa memahami dan memenuhi keinginan konsumen, agar mampu 

bertahan dan terus berkembang. Sebagaimana prinsip dasar dari proses pemasaran 

menurut Kotler (2006) yang utama yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat 

memahami keinginan dan kebutuhan (needs and wants) dari konsumen. Suatu 

produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tentunya 

akan terjual dipasaran dengan syarat target pasar produk tersebut tentunya harus 

memiliki daya beli. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sikap dan persepsi pembaca majalah Islam dan posisi relatif 

majalah Al-Mujtama dengan majalah Sabili dan Hidayatullah. 

2. Bagaimanakah kisaran harga majalah Al-Mujtama yang sesuai dengan 

keinginan pembaca. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis sikap dan persepsi pembaca majalah Islam dan posisi relatif 

majalah Al-Mujtama dengan majalah Sabili dan Hidayatullah. 

2. Mengidentifikasi kisaran harga majalah Al-Mujtama yang sesuai berdasarkan 

persepsi pembaca. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan media masa khususnya bagi PT. 

Mujtama Media Nusantara. Dimana hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka menentukan strategi pemasaran terutama yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pimpinan 

manajemen untuk memperhatikan faktor-faktor atau atribut-atribut yang dianggap 

penting oleh pembaca majalah Islam agar mampu memberikan kepuasan kepada 

pembaca. 

Manfaat penelitian ini untuk peneliti sendiri diharapkan dapat menambah 

pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis tentang bagaimana menentukan 

strategi pemasaran suatu majalah. Bagi pendidikan diharapkan dapat berguna 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Obyek yang diteliti adalah majalah Al-Mujtama yang diterbitkan oleh PT. 

Mujtama Media Nusantara, dan untuk mengetahui posisi relatif majalah Al-

Mujtama dilakukan pembanding dengan majalah Sabili dan Hidayatullah. 

Pemilihan majalah pembanding ini didasarkan pada kemiripan rubrik yang 

disajikan dengan majalah Al-Mujtama.  
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Identifikasi kisaran harga yang dilakukan tidak mencakup biaya distribusi 

majalah. Kisaran harga majalah Al-Mujtama untuk daerah luar Jawa diperoleh 

dengan menambahkan 10 persen dari harga untuk daerah Jawa. 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah pengambilan data yang 

dilakukan di wilayah Bogor. Analisis yang akan dilakukan dibatasi pada masalah 

riset konsumen tentang analisis persepsi dan sikap pembaca majalah Islam. Riset 

konsumen dilakukan melalui wawancara dengan bantuan kuesioner. 
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