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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehadiran bisnis ritel di Indonesia sekarang berkembang dengan pesat, hal ini 

terjadi dikarenakan perubahan gaya dan taraf hidup. Kebutuhan dan keinginan 

konsumen mengalami perubahan yang drastis,  karena dalam   perkembangannya 

masyarakat telah beralih menginginkan sarana dan kebutuhannya dekat dengan 

rumah. Hal ini yang menyebabkan banyak peritel berusaha untuk membuka gerai di 

banyak lokasi  demi memenuhi kebutuhan konsumennya.  

Berbagai ritel di Indonesia telah berkembang dan bersaing satu sama lain, baik 

hypermarket, departement-store, supermarket, minimarket, grosir, toko, dan 

sebagainya. Bahkan  beberapa perusahaan memberikan penawaran waralaba demi 

mengembangkan bisnis ini. Sehingga sering kita jumpai ada banyak waralaba ritel di 

Indonesia 

Pengertian waralaba menurut menurut Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), 

dikatakan “waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada 

pelanggan akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada 

individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, 

prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu 

tertentu meliputi area tertentu”(Novitasari, 2010:7). 

Waralaba ritel minimarket di Indonesia yakni Alfamart dan Indomaret merupakan 

dua  yang terpopuler,karena hampir di setiap daerah memiliki gerai tersebut. Dari 
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berita online tempo.co.id  yang diakses pada tanggal 15 Februari 2014, Raditya Aji 

menuliskan hingga akhir Desember 2013 total gerai Alfamart di seluruh Indonesia 

tercatat sebanyak 8.557 unit. Saat ini kepemilikan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

(terbuka) masih cukup besar, yakni mencapai 70%  dari total gerai Alfamart di 

seluruh Indonesia. Sementara itu Indomaret  yang merupan anak penggerak dari PT 

Indomarco yang merupakan distributor produk harian terkemuka di tanah air ini telah 

telah mengoperasikan lebih dari 8.814 gerai sepanjang tahun 2013, terdiri dari 60% 

milik sendiri dan 40% milik masayarakat. Semua gerai itu tersebar di Jawa, Bali, 

Madura dan Sumatera. Gerai Alfamart dan Indomaret ditempatkan di lokasi-lokasi 

strategis sehingga mudah dijangkau. Kedua gerai dengan mudah dapat ditemukan di 

berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, apartemen dan fasilitas 

umum yang terdapat di masing-masing daerah (Aji, 2014)  

Alfamart dan Indomaret tidak jarang ditemukan dalam satu lokasi yang 

berdekatan, bahkan terkadang bersebelahan. Keduanya seakan tidak mempedulikan 

peluang bisnis yang memperhitungkan jarak dengan kompetitor.  Hal yang berbeda 

terjadi dengan kedua waralaba ritel ini, keduanya saling mengikuti jejak pesaingnya 

saat membuka gerai baru dengan turut membuka gerai di wilayah yang sama yang 

berjarak sangat dekat. Alfamart maupun Indomaret terlihat tidak keberatan saling 

bersaing dalam wilayah yang sama untuk  menunjukan eksistensi masing-masing. 

Dengan lokasi yang bersebelahan tersebut tentunya dalam mempromosikan brandnya 

akan berebut pasar yang sama.  

Dalam buku Retail Mangement (Barry & Joel, 2006) menjelaskan tentang 

kompeitisi dalam bisnis ritel: 
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Ritailers strategies can be quickly copied. Thus, the reaction of competitors is 

predictable if the leading firm is successful (Barry & Joel,  2006:506).  

Memahami pengertian di atas jika dikaitkan dengan kompetisi antara Alfamart 

dan indomaret, dalam hal ini Indomaret sebagai leader waralaba ritel yang sukses dan 

berhasil mengembangkan bisnisnya, hal ini mendatangkan Alfamart sebagai 

kompetitornya, sehingga dalam pengembangan bisnisnya keduanya saling beradu 

satu sama lain. Karena Indomaret adalah leader dari bisnis ini telah menunjukkan 

kesuksesan dari bisnisnya. 

Dari berapa informasi yang dicari peneliti menemukan fakta bahwa pemilik 

Indomaret adalah Indomarco Prismatama, dimana merupakan pemisahan dari 

Indomarco Adi Putra. Indomarco Adi Putra  merupakan distributor consumer produk 

dari group Indofood yang merupakan pemasok skala nasional. (dari berbagai sumber) 

Keunggulan dari Indomaret yang sudah lebih lama berdiri dibandingkan Alfamart 

serta relasi yang kuat dengan Indomarco Adi Putra memungkinkan adanya perbedaan 

strategi promosi diantara keduanya dari segi peningkatan penjualan. Alfamart 

mungkin  akan lebih gencar dalam melakukan uji coba penawaran  produk 

promosinya dengan target sales tertentu demi membaca trend pasar, sedang 

Indomaret mungkin akan lebih stabil di dalam memberikan penawarannya karena 

factor pengalaman karena lama berdiri. 

Salah satu aspek yang perlu ditekankan perusahaan dalam mengembangkan bisnis 

adalah aspek komunikasi pemasaran.  Komunikasi Pemasaran adalah suatu kegiatan 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan atau 
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mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan maupun produk agar bersedia menerima, 

membeli dan setia kepada produk yang ditawarkan produsen (Agus, 2012:17).  

Sehingga bisa dipahami adanya arus informasi dalam kegiatan komunikasi 

pemasaran, melalui arus informasi inilah maka kegiatan pemasaran dapat 

berlangsung. Dengan berkomunikasi ada suatu penawaran serta mempengaruhi 

konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan atau dipromosikan.  

 Promosi merupakan suatu hal yang menunjang keberhasilan bagi sebuah usaha 

ritel. Kotler dalam Marketing Insight From A to Z mendefinisikan: promosi adalah 

bagian komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan perusahaan yang di desain untuk 

menstimuli terjadinya kesan, ketertarikan, dan berkahir dengan tindakan pembelian 

yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan (Kotler, 

2003:22).  

Alfamart dan Indomaret  memiliki berbagai bentuk promosi   diantaranya adalah 

sales promotion, advertising, sales force, public relations, dan direct marketing. 

Media yang diterapkan untuk promosi pun berneka ragam seperti katalog, informasi 

diskon, pengadaan event sponshorship, dan juga pengadaan kegiatan sosial (dari 

berbagai sumber). 

Alfamart dan Indomaret dalam melakukan aktivitas promosi menggunakan media 

yang bergam seperti penawaran langsung, informasi diskon, pengadaan event 

sposnsorship, iklan, juga pengadaan kegiatan social. Alfamart dan Indomaret 

menggunakan media cetak atau media elektronik sebagai sarana komunikasi 

khususnya untuk program-program promosi. Diantaranya adalah adanya website 

resmi yang di gunakan sebagai publisitas online untuk promosi perusahaan, selain itu 
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di gerai Alfamart maupun Indomaret tersedia banner, flyer dan papan petunjuk yang 

memberikan informasi mengenai promosi. Ditambah ketersediaan pamflet dan 

katalog yang berisikan informasi mengenai daftar produk yang sedang dipromosikan 

dan diskon (dari berbagai sumber). 

Salah satu media promosi yang secara periodik dilangsungkan Alfamart dan 

Indomaret adalah katalog belanja.  Di dalam katalog belanja berisikan gambar, tulisan 

dan simbol-simbol lain yang memiliki muatan pesan yang berupa penawaran kepada 

calon konsumen. Katalog memiliki fungsi sebagai alat promosi yang efektif dan 

efisien . katalog sebagai alat promosi terlihat jelas didalam katalog mencantumkan 

informasi atau penengenalan produk, merek dan instansi perusahaan. Katalaog 

bersifat efdektif karena akan distribusikan kepada orang-orang yang menjadi target 

pasar. 

Fungsi dari katalog belanja yakni sebagai media promosi guna meningkatkan 

konsumen gerai. Katalog Alfamart dan Indomaret didistribusikan ke lingkungan di 

sekitar gerai,  maupun ditempatkan di meja kasir untuk pelanggan yang datang. 

Katalog yang dikeluarkan dua waralaba ini setiap bulan terdiri dari dua edisi, katalog 

tersebut berisikan informasi tentang produk-produk  yang ditawarkan dengan harga 

promosi yang sedang dilangsungkan. Tidak lain tujuan komunikasi pemasaran ini 

adalah untuk mempengaruhi calon pembeli untuk membeli produk di gerai tersebut.  

 Akan tetapi isi penawaran produk dalam katalog beraneka ragam dan selalu 

berubah-ubah, baik Alfamart maupun Indomaret sekilas terlihat memberikan 

penawaran yang hampir sama. Keduanya berlomba untuk mempengaruhi calon 
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pembeli lewat penawaran harga promosi yang diberikan. Kuantitas produk penawan 

yang diberikan juga bersaing satu sama lain,untuk menarik minat calon pembeli. 

Menurut  Hafied Changara dalam Pengantar Ilmu Komunikasi  menjelaskan : 

media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak (Hafied, 1998:123) 

Dalam katalog terdapat simbol dan kode yang sarat dengan pesan komunikasi. 

Katalog berisikan pesan penawaran produk yang ditujukan kepada calon konsumen. 

Melihat posisi katalog sebagai media penyalur informasi penawaran, maka dapat 

diketahui bahwa katalog sarat dengan unsure komunikasi  serta dapat menjadi 

perhatian untuk dilakukan penelitian analisis media. Salah satu metode penelitian 

yang dapat dilakukan untuk mengkaji katalog adalah metode analisis isi kuantitatif. 

Menurut definisi Barelson (1952)  dalam Eriyanto Analisis Isi Pengantar 

Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lain mengatakan : 

analisis isi  adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sitemastis, 

dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (manifest) (Eriyanto, 

2011:15). 

Melihat dari segi area penyebaran katalog, hal ini mengindikasikan bahwa 

penerima informasi penawaran adalah masyarakat yang sama. Akan tetapi katalog 

adalah media cetak yang didalamnya terdapat unsure segmented, dimana setiap 

muatan informasi ditujukan kepada golongan masyarakat yang berbeda. Perbedaan 

ini di tentukan oleh umur, jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya. Sehingga 

akan memunculkan sasaran atau target pasar yang jelas dari promosi produk yang 
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ditawarkan. Dari segmentasi yang muncul dari katalog, akan mengindikasikan trend 

penawaran produk perusahaan. 

Alfamart dan Indomaret sebagai perusahaan ritel terkemuka di Indonesia, dalam 

mengkomunikasikann penawaran produknya melalui katalog memiliki strategi 

pemasaran tersendiri. Perusahaan ritel ketika mentukan kegiatan promosi,seharusnya  

memiliki beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Salah 

satunya adalah kekuatan relasi dengan supplier. Peneliti mengutip dalam buku Retail 

Management, A Strategi Approach (2004) terdapat penjelasan tentang pentingnya 

relasi anatar retailer dan supplier. 

“..the relationship between retailers and supliers was, at best arm's lenght. the 
manufacturer's goals was to move the greatest volume of goods at the highest 
price. the retailer's goal was to negotiate the lowest price for the goods” (Barry, 
2004:22). 
 

Dalam kutipan di atas  menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pengecer dan 

supliers dimana keduanya saling menguntungkan. Karena melihat tujuan produsen 

adalah untuk memindahkan volume terbesar barang dengan harga tertinggi. 

Sementara tujuan pengecer adalah untuk menegosiasikan harga yang lebih murah 

untuk barang tersebut, sehingga bisa dpahami bahwa antara retail dan supplier 

memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan terjalin dengan kuat. 

Dari berapa informasi yang dicari peneliti menemukan fakta bahwa pemilik 

Indomaret adalah Indomarco Prismatama, dimana merupakan pemisahan dari 

Indomarco Adi Putra. Indomarco Adi Putra  merupakan distributor consumer produk 

dari group Indofood yang merupakan pemasok skala nasional. (dari berbagai sumber) 
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Keunggulan dari Indomaret yang sudah lebih lama berdiri dibandingkan Alfamart 

serta relasi yang kuat dengan Indomarco Adi Putra memungkinkan adanya perbedaan 

strategi promosi diantara keduanya dari segi peningkatan penjualan. Alfamart 

mungkin  akan lebih gencar dalam melakukan uji coba penawaran  produk 

promosinya dengan target sales tertentu demi membaca trend pasar, sedang 

Indomaret mungkin akan lebih stabil di dalam memberikan penawarannya karena 

factor pengalaman karena lama berdiri. 

  Alfamart dan Indomaret memberlakukan srategi “One Stop Shopping”. 

Mengutip dari penelitian tedahulu tentang pengertian One Stop Shopping  oleh Quory 

Ekira Xanthorrizha, Universitas Sumatera Utara dalam skripsi yang berjudul “Strategi 

Pemasaran One Stop Shopping dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen di Plaza 

Millenium”. Qoury menuliskan pengertian One Stop Shopping adalah suatu konsep 

berlanja apapun kebutuhannya dalam satu pemberhentian atau satu tempat (Quory, 

2013). 

Dalam praktiknya baik Alfamart maupun Indomaret memberikan beragam 

penawaran produk. Produk itu meliputi kebutuhan sehari-hari, produk pribadi, produk 

obat , produk alat tulis kantor, hingga produk jasapun ditawarkan oleh kedua bisnis 

ini, seperti jasa pembayaran PLN, penjualatn tiket kereta, jasa pesan antar dan lain 

sebagainya. Adanya beragam penawaran yang diberikan tersebut, memungkinkan  

pelanggan gerai baik Alfamart ataupun  Indomaret tidak perlu berpindah toko untuk 

mencari kebutuhan yang diinginkan. Kesemua produk yang ditawarkan ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan loyalitas pelanggan kedua gerai.  
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Dengan melihat asumsi-asumsi diatas peneliti bermaksut untuk melakukan 

analisis isi informasi produk pada katalog  Alfamart dan Indomaret, dengan metode 

kuantitatif analisis isi pada katalog belanja keduanya. Untuk itu dengan analisis isi 

kuantitatif peneliti bermaksut menggambarkan dan mencari tahu berapa frekuensi 

kemunculan informasi jenis produk berdasarkan kegunaan dan jenis produk  

berdasarkan sasaran penggunanya, serta mengetahui berapa frekuensi kemunculan 

informasi untuk produk dengan merek waralaba Alfamart dan Indomaret di  

katalognya periode Desember 2013 - Februari 2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka rumusan 

permasalahannya adalah: 

1. Apa saja jenis produk apa yang  diinformasikan di katalog Alfamart dan 

Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014 berdasarkan  kegunaan 

produknya  ? 

2. Apa saja jenis produk  produk  yang diinformasikan di  katalog Alfamart dan 

Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014 berdasarkan sasaran pengguna 

produknya? 

3. Berapa jumlah produk bermerek Alfamart atau Indomaret yang diinformasikan 

di katalog Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.. Untuk mengetahui apa saja jenis produk apa yang  diinformasikan di katalog 

Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014 berdasarkan  

kegunaan produknya. 

2. Untuk mengetahui apa saja jenis produk  produk  yang diinformasikan di  

katalog Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014 

berdasarkan sasaran penggunanya. 

3. Untuk mengetahui berapa jumlah produk bermerek Alfamart atau Indomaret 

yang diinformasikan di katalog Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013 – 

Februari 2014 . 

 

D. Manfaat Penelitian 

D. 1. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, 

sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis kedepannya. 

D. 2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan secara teoritis bagi insan komunikasi pemasaran  serta diharapkan 

dapat menjadi fungsi boundary spanning bagi insan pemasaran sehingga memberikan 

acuan dalam menentukan program komunikasi pemasaran yang lebih baik lagi. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

E. 1. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi Pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan maupun produk agar bersedia menerima, membeli dan setia kepada 

produk yang ditawarkan produsen (Hermawan, 2012:17). 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami peran penting dari komunikasi juga 

berkaitan dengan membujuk konsumen yang sedang dimiliki atau konsumen 

potensial untuk melakukan pembelian. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

sifatnya persuasive dan membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. 

Komunikasi Pemasaran adalah bagian dari aktivitas pemasaran produk atau jasa 

atau yang biasanya disebut dengan promotional mix. Dalam buku  Perilaku 

Konsumen & Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 2002), dikatakan konsep komunikasi 

pemasaran disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering menggunakan 

berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu rencana promosi 

produk (Sutisna, 2002:267). Alo Liliweri dalam buku Komunikasi Serba Makna 

menyebutkan 7 komponen penting dalam marketing mix atau bauran komunikasi 

pemasaran yang terkenal dengan istilah 7P. Ketujuh elemen itu adalah : 

1. Price (harga) 

2. Place (tempat) 

3. Promotion (promosi) 

4. Product (produk) 

5. People (manusia) 
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6. Process (pemrosesan) 

7. Physical Evidence (bukti fisik) 

(Liliweri, 2011:497). 

Salah satu elemen dari 7P yang dipandang penting suatu perusahaan adalah P 

yang ketiga yaitu promotion (promosi). Dalam buku Marketing Insight From A To Z 

,Kotler mengatakan bahwa: Promosi adalah bagian komunikasi yang terdiri dari 

pesan-pesan perusahaan yang di desain untuk menstimuli terjadinya kesan, 

ketertarikan, dan berkahir dengan tindakan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan 

terhadap produk dan jasa perusahaan (Kotler, 2003:22).  

Sehingga dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa promosi merupakan 

bagian dari komunikasi yang dikhususkan dalam komunikasi pemasaran, karena di 

dalamnya terdapat pesan akan suatu produk, jasa, brand, merek dan hal yang terkait 

perusahaan yang dijual kepada konsumen. Tujuan dari promosi adalah agar pesan 

tersebut memiliki kesan dibenak konsumen, sehingga menimbulkan suatu 

ketertarikan dan berakhir dengan tindakan pembelian. 

Dewasa ini promosi sangat gencar dilakukan oleh banyak perusahaan. Alasan 

berkembangnya promosi penjualan menurut Frank Jefkins dalam Periklanan adalah: 

1. Hasrat pemasangan iklan yang sering dirisaukan oleh mahalnya media iklan. 

2. Berkembangnya jaringan-jaringan super market raksasa dan toko-toko besar 

daerah luar kota dan pinggiran, serta perlunya promosi-promosi yang agresif 

dan bersaing ditingkat pengecer, baik untuk menjual produk mereka secara 

langsung ke konsumen (sell in) atau membujuk konsumen untuk membeli 

produk-produk tersebut di distributor (sell out). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



13 
 

3. Kebiasaan super market, hypermarket, dan usaha-usaha perdagangan eceran 

campuran berskala besar untuk melakukan promosi. 

4. Meningkatkan kebutuhan untuk mendongkrak penjualan, baik untuk meraih 

cash flow yang memuaskan para pengecer maupun untuk menyerap output 

produksi pabrik yang bervolume tinggi. 

5. Berkembangnya berbagai keahlian yang semakin canggih dalam menciptakan 

kegiatan kegiatan promosi penjualan. 

6. Dalam pelaksanaan suatu promosi penjualan, pihak perusahaan/ pabrik dan 

pengecer dituntut untuk saling membantu sehingga hubungan keduanya 

cenderung akrab. Promosi dianggal lebih personal dan langsung dibandingka 

iklan. 

7. Di dalam promosi penjualan biasanya terdapat unsur permainan dan hiburan 

yang dapat dinikmati oleh para pembeli. 

8. Promosi penjualan dapat merangsang seseorang untuk membeli atau sekedar 

mencoba suatu produk. 

9. Meluasnya promosi penjualan ke bidang-bidang baru seperti lembaga 

keuangan serta promosi barang-barang konsumen yang tahan lama ditambah 

maraknya bisnis jenis jasa. 

10. Berkembangnya teknik pemasaran direct respons yang sering menggunakan 

teknik-teknik promosi penjualan sebagai prinsip kupon atau voucer bonus 

(Jefkins, 1997:211) 

Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi  pemasaran untuk 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. Kegiatan 
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pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi iklan, tenaga penjualan, 

papan nama toko,  display ditempat pembelian, kemasan produk,  direct-mail, sampel 

produk gratis, kupon, publisitas, dan alat-alat komunikasi lainnya. Secara 

keseluruhan, aktivitas-aktivitas yang disebutkan di atas merupakan komponen 

promosi dalam bauran pemasaran (marketing mix) (Shimp, 2003:4). 

E. 2. Media Promosi 

Kotler dalam Marketing Insight From A To Z,  menyebutkan bahwa media 

yang tepat akan mampu mensasar target market yang tepat (Kotler, 2003:27). 

Media promosi adalah media yang digunakan perusahaan guna melakukan 

komunikasi dengan calon konsumen, melalui pesan-pesan yang didesain untuk 

menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), dan berakhir 

dengan tindakan pembelian (purchase) yang dilakukan oleh pelanggan terhadap 

produk atau jasa perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan iklan, promosi 

penjualan, pengerahan tenaga-tenaga penjualan melalui direct marketing, dan  public 

relations sebagai alat penyampaian (Shimp, 2003:11).  

Agus Hermawan dalam Komunikasi Pemasaran (Hermawan, 2012:5-8), 

menjelaskan tentang pengertian 4 komponen yang digunakan dalam aktivitas 

promosi: 

1. Iklan  

Advertising atau periklanan merupakan elemen penting dari bauran 

komunikasi pemasaran. Sederhananya, iklan mengarahkan pesan pada 

sejumlah besar orang dengan komunikasi tunggal. Dalam hal ini adalah 

media massa seperti televisi, koran, majalah, radio, baliho, dan lain-lain. 
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2. Promosi Penjualan 

Sales Promotion atau promosi penjualan adalah setiap inisiatif yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mempromosikan peningkatan penjualan, 

penggunaan atau percobaan produk atau jasa (inisiatif yaitu yang tidak 

tercakup oleh unsur-unsur lain dari komunikasi pemasaran atau bauran 

promosi). Bentuk promosi penjualan diantaranya adalah customer 

relationship management (CRM) insentif seperti bonus poin atau uang 

dari kupon. 

3. Direct Marketing 

Direct Marketing atau pemasaran langsung adalah pendekatan 

saluran bebas untuk distribusi dan / atau komunikasi pemasaran. Jadi 

sebuah perusahaan mungkin memiliki strategi berurusan dengan 

pelanggan secara langsung, dalam arti bahwa kesepakatan tersebut 

dilakukan langsung antara produsen dan pelanggan. Perangkat utama 

penjualan langsung adalah iklan yang bersifat respon langsung (direct 

response) dimana produk dipromosikan melalui iklan dan mendorong 

konsumen untuk langsung membeli dari perusahaan / pabrik (bukan 

melalui toko atau distributor). Umumnya berupa pencantuman formulir 

pemesanan di iklan, ajakan untuk menelpon saat itu juga atau penggunaan 

kupon dengan waktu terbatas.Contoh : direct mail, telemarketing, online 

tools dan direct  selling. 
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4. Public relations 

Public relations  sendiri di definiskan oleh John E Marston “ public 

relations is planned,persuasive communication designed to influence 

significant public” Public relations adalah kegiatan komunikasi 

persuasive dan terencana yang di desain untuk mempengaruhi publik yang 

significant.)  juga menurut Cutlip,Center & Broom Dalam Rachmat 

“Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

memeperthankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

dengan publik yang memepengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 

tersebut. 

(Hermawan 2012:5-8). 

Dengan melihat 4 komponen promosi diatas dapat dipahami promosi  adalah 

setiap insentif yang digunakan perusahaan untuk memicu transaksi konsumen untuk 

membeli suatu merek serta mendorong tenaga penjualan untuk secara agresif 

menjualnya.  

Promosi penjualan berorintasi kepada konsumen adalah bagian dari managerial 

merek ketika berupaya mempengaruhi perilaku yang diinginkan dari para pelanggan 

sekarang dan prospektif. Memberikan perangsang supaya membeli, seperti berupa 

barang tambahan, uang, diskon harga dan sebagainya (Shimp ,2003:11). 

Klasifikasi bentuk promosi penjualan menurut Terence A Simp dibagi dalam 3 

bagian dari segi imbalan konsumen, yakni : 

1. Menghasilkan pembelian percobaan , yang termasuk di dalamnya 

adalah : sampling, kupon langsung, kupon shelf-delivered, kupon yang 
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disampaikan melalui kartu pos, premium free-in-the-mail, kupon scanner 

delivered. 

2. Mendorong pembelian ulang, yang termasuk di dalamnya adalah : 

price off, paket bonus, premium in,-on,dan near-pack, kupon in-and on-pack,  

rabat/refund, kartu telepon, program kontinuitas. 

3. Memperkuat citra merek, yang termasuk di dalamnya adalah : 

premium self-liquiating, kontes dan undian. 

(Shimp, 2003:11) 

Untuk definisi dari setiap bentuk kegiatan promosi penjualan, dapat di jelaskan 

sebagaimana seperti di bawah : Tabel 1.1. Bentuk Kegiatan Promosi Penjualan 

Bentuk Promosi 
Penjualan 

Penjelasan 

Sampling 
Segala metode yang digunakan untuk menyampaikan produk aktual atau trial-sized 
kepada konsumen. 

Kupon langsung 
Kupon yang dapat ditebus secara langsung yang dapat dilepas dari kemasan di tempat 
pembelian. 

Kupon Self-Delivered 
Adanya mesin kupon smart source yang berfungsi sebagai indikator keputusan merek 
konsumen, serta instan diambil saat pembelian. 

Kupon Scanner-Delivered Kupon yang diberikan kepada konsmunen di pembelin berikutnya. 
Kupon Melalui media dan Pos Dimana kupon disampaikan melalui media massa. 

Kupon in- and On-pack 
Kupon yang diletakkan pada kemasan produk maupun sebagai bagian eksterior 
kemasan. 

Premium free-in-the-mail 
Dimana konsumen menerima item premium dari produsen yang mensponsorinya, 
sebagai imbalan untuk menyerahkan sejumlah bukti pembelian yang diminta. 

Premium On,In and near-pack Menawarkan suatu item tambahan di dalam atau ditempelkan pada produk. 

Self-liquidating Premium 
Konsumen megirim sejumlah bukti pembelian yang disyaratkan bersama dengan uang 
untuk menutup biaya pembelian, penanganan, dan pengiriman melalui pos oleh  
produsen atas item premium. 

Kartu telepon Kartu debet telepon. 
Price Off Memberikan pengurangan (berkisar 10-25 persen) harga merek yang biasa. 

Rabat/refund 
Memberikan diskon tunai atau penggantian kepada konsumen yang menunjukan bukti 
pembelian. 

Kontes dan undian 
Menawarkan kepada konsumen kesempatan untuk menangkan uang tunai, barang atau 
hadiah perjalanan. 

Promosi kontinuitas Berbentuk program poin/ program loyalitas konsumen. 

Paket Bonus 
Adanya kuantitas produk ekstra yang diberikan perusahaan kepada konsumen dengan 
harga biasa. 

(Shimp,2003:13-28) 
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Semua bentuk promosi penjualan tersebut dipublikasikan dengan 

menggunakan media promosi  perusahaan, salah satunya dengan katalog promo 

bulanan. Media promosi sendiri adalah sarana milik perushaan yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan suatu produk/ jasa/ image/ perusahaan ataupun yang lain untuk 

dapat lebih dikenal masyarakat yang lebih luas (Shimp, 2003:31). 

E. 3. Segmentasi dan Targeting Produk 

Salah satu manfaat yang paling penting dalam memahami perilaku konsumen 

adalah pemasar dapat membuat strategi segmentasi yang jelas sehingga 

memungkinkan untuk menentukan pasar sasaran (target market) dan memposisikan 

produk dengan proses komunikasi yang baik kepada konsumen sasaran (Sutisna, 

2002:247). 

Melihat pentingnya akan segmentasi pasar sasaran, seharusnya setiap 

perusahaan senantiasa mengembangkan komunikasi dalam pemasarannya. Agar 

nantinya dapat menghasilkan strategi pemasaran yang tepat, karena setiap kegiatan 

pemasaran tentu mengharapkan respon postif dari target pasar. Respon positif yang 

dimaksutkan adalah pemasaran mampu menggerakan target pasar untuk melakukan 

tindakan pembelian. Dalam menentukan pasar sasaran segmentasi diperlukan guna 

membaca kebutuhan pasar sasaran. Dalam buku Retail Management A Strategic 

Approach (Barrry and Joel, 2006) dikatakan : 

“ Both groups of consumers and individual consumers can be inditified by 
such demographics as gender, age, population growth rate, life expectancy, 
literacy, language spoken, household size, marital and family status, income, 
retail sales, mobility, place of residence, occupation, education, and 
etnic/racial background” (Barrry and Joel, 2006:199). 
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Setiap individu berbeda dalam perilaku, sikap, budaya ataupun gaya hidupnya. 

Karenanya perbedaan-perbedaan itu akan mengakibatkan perbedaan selera dan 

keinginan di dalam memenuhi kebutuhan. Memahami segmentasi yang dimaksutkan 

sebelumnya maka setiap perusahaan  harus peka dan  mampu membaca trend pasar 

sehingga memahami kebutuhan akan pasar sasaran produknya. 

Segementasi pasar sangat diperlukan dalam mengembangkan program 

pemasaran, Asael (1992) dalam Sutisna mengatakan segmentasi pasar adalah 

mengidentifikasikan konsumen dengan kebutuhan yang sama dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan itu dengan menawarkan produk (Sutisna, 2002:248).  

Melihat penjelasan yang diberikan Asael dapat dipahami bahwa setiap pasar 

sasaran memiliki karakteristik ataupun kesaman dalam mendapatkan kebutuhan. 

Perusahan dapat mengembangkan pemasaran guna menyampaikan penawaran produk 

kepada sasaran yang memilki karakteristik yang sama atau bisa dikatakan dalam satu 

segmentasi pasar. Perusahaan dapat berupaya untuk memasarkan produk dengan 

segmen tertentu berorientasikan profit, dibandingkan memasarkan produk tunggal 

untuk seluruh pasar. 

Segementasi pasar sasaran dapat dilakukan dengan segmentasi  perilaku. 

Dalam buku Perilaku konsumen & Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 2002) dikatakan 

bahwa pemasar dapat mengidentifikasikan konsumen berdasarkan perilaku konsumen 

seperti : 

a. Penggunaan Merek 

Segmen berdasarkan penggunaan merek berarti pemasar harus melihat siapa 

yang membeli produknya dan siapa yang membeli produk pesaing. Dengan 
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pendekatan ini pemasar dapat dapt melakukan dua cara, yang pertama 

adalah mengerahkan sumber daya yang dimiliki kepada segmen yang paling 

tinggi kemungkinannya untuk membeli merek produk, kedua adalah 

pemasar bisa menciptakan produk baru dan mengarahkannya kepada 

segmen dimana mereka tidak mungkin membeli merek produk yang telah 

ada dengan berbagai alasan. 

b. Loyalitas Merek 

Pemasar dapat menggunakan kelompok konsumen yang loyal dalam 

penggunaan merek. Pendekatan ini lebih tajam lagi karena hanya 

mengidentifikasikan konsumen yang loyal dan kemudian membandingkan 

dengan konsumen yang tidak loyal. 

c. Penggunaan Kategori produk 

Pemasar dapat menggunakan pendekatan segmentasi berdasarkan kelompok 

konsumen yang menggunakan produk tertentu. Dengan pendekatan ini 

konsumen konsumen dibedakan berdasar penggunaan katgori produk yang 

mampu memenuhi kebutuhannya tanpa mempedulikan merek. 

d. Tingkat penggunaan produk 

Segmentasi ini bisa dilakukan dengan melihat kategori pengguna. Dalam hal 

ini membedakan kelompok konsumen berdasarkan tingkat penggunaan 

terhadap merek. 

(Sutisna, 2002:251-252). 

Segmentasi nantinya akan membantu pemasar di dalam menentukan pasar 

sasaran atau target pasar.  Dengan adanya segmentasi, memperjelas kepada siapa 
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produk akan ditawarkan. Karena dengan melihat karaketeristik dan hal-hal yang 

dikategorikan dari proses segmentasi pasar, akan ditemukan  kebutuhan yang sama 

dalam satu segmentasi pasar.  

Dalam penentuan pasar sasaran Sutisna menyebutkan ada 3 pendekatan yang 

dapat dilakukan menentukan pasar sasaran, yakni: 

1. Pemasaran yang tidak dideferensiasi (undifferentiated marketing/mass 

marketing). 

2.    Pemasaran diferensiasi (differentiated marketing). 

3.    Pemasaran konsentrasi (concentrated marketing) 

Tabel 1.2. Perbedaan Pendekatan dalam Penentuan Target Pasar 

Faktor-
faktor 

Strategis 
Pendekatan 

 Mass Marketing Konsentrasi Marketing Diferensiasi Marketing 

Pasar 
Sasaran 

Rentang konsumen yang 
luas. 

Satu kelompok konsumen 
yang didefinisikan dengan 

jelas. 

Dua atau kelompok 
konsumen yang berbeda 

Produk 

Jumlah merek yang 
beredar dipasar terbatas 

(satu merek) untuk 
seluruh konsumen. 

Satu merek khusus dibuat 
untuk kelompok konsumen 

yang telah didefinisikan 

Membuat merek yang 
berbeda untuk masing-

masing kelompok konsumen 

Distribusi 
Seluruh otlet bisa 

digunakan 
Seluruh Otlet yang layak 

atau pantas 
Seluruh otlet yang pantas. 

Promosi Media massa Seluruh media yang pantas 
Seluruh media yang pantas, 

dengan karakteristik 
konsumen yang khusus. 

Harga Satu rentang harga 
Satu harga khusus yang 

ditujukan pada kelompok 
konsumen khusus 

Membedakan harga untuk 
masing-masing kelompok 

konsumen 

Penekanan 
Strategi 

Menarik jumlah 
konsumen yang besar 

dengan program 
pemasaran yang sergam 

Menarik kelompok 
konsumen yang khusus 

dengan program program 
pemasaran yang khusus 

tetapi seragam. 

Menarik dua tau lebih 
kelompok konsumen dengan 

program pemasaran yang 
berbeda-beda untuk setiap 

segmen. 

 

Sumber : Joel R Evan & Barry Berman dalam Sutisna (Sutisna, 2002:255). 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



22 
 

Dengan memahami perbedaan ketiga pendekatan yang ada pada table diatas, 

dapat diketahui bahwa dalam mass marketing berusaha untuk menangkap seluruh 

pasar dan individu dianggap sama dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam 

mencapai tujuan ekonomi (profite)  dan efisiensi pemasaran, penetapan harga 

diberikan dalam pendekatan ini. Sebaliknya dalam pemasaran konsentrasi, target 

pasar telah ditentukan dengan segemen tertentu. Perusahaan berupaya melayani 

kebutuhan segmen yang telah dipilih. Berbeda pula dengan pemasaran diferensiasi, 

dalam pendekatan ini bertujuan untuk menarik dua atau lebih kelompok onsume, 

sehingga program pemasarannya juga berbeda-beda untuk setiap segmen. 

 

E. 4. Pengertian Analisis Isi  

Terdapat  banyak definisi  tentang analisis isi,  salah satunya Walizer dan 

Wienir dalam Wimmer  & Dominic mendefinisikan:. 

“Walizer and wienir define it as any systematic procedure deviced to 
examine the content of recorded information, krippendorff define it as 
aresearch technique for making replicable and valid references from data to 
their context” (Wimmer&Dominic, 2003 :153) . 

 
Definisi di atas dapat diterjemahkan bahwa analisis isi didefinisikan sebagai 

prosedur sistematis untuk meneliti kandungan informasi yang direkam.  Sementara 

Krippendorff mendefinisikannya sebagai sebuah teknik penelitian  untuk membuat 

referensi ditiru dan valid dari data dengan konteks.  

Dalam sebuah jurnal online  di http://archive.gao.gov yang di akses pada 14 

Januari 2014, Eleanor Chelimsky dalam Content Analysis A methodology for 

Structuring and Analyzing Written Materials  mendefinisikan: 
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“Content Analysis is a set of procedures for collecting and organizing 
inforamation in standardized format that allows analysts to make inferences 
about the characteristics and meaning of written and other recordered 
material” (Eleanor, 1989). 

Dari penjelasan Eleanor diatas analisis isi memberikan pemahaman bahwa 

analisis isi adalah suatu  set prosedur untuk mengumpullkan dan mengorganisasi 

informasi dalam suatu standar format yang mengiferensikan karatkteristik dan makna 

dari tulisan. 

Di dalam buku Mass Media Research An Introduction ada definisi dari 

Kerlingers cukup khas, yakni analisis isi adalah metode mempelajari dan 

menganalisis komunikasi secara sistematis , objektif dan kuantitatif dengan tujuan 

mengukur variabel.  

“Kerlingers definition is fairly typical : content analysis is a method of 
studying and analyzing communication in a systematic, objective and 
quantitative manner for the purpose of measuring variable” 
(Wimmer&Dominic,2003 :153). 

 
Definisi Kerlinger melibatkan tiga konsep yang membutuhkan elaborasi . 

Analisis isi pertama adalah sistematis, ini berarti bahwa konten yang akan dianalisis 

dipilih sesuai dengan aturan eksplisit dan diterapkan secara konsisten . Pemilihan 

sampel harus mengikuti prosedur yang benar dan setiap item harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam analisis . Selain itu proses evaluasi 

harus sistematis , semua konten dalam pertimbangan harus diperlakukan persis 

dengan cara yang sama serta harus ada keseragaman dalam coding dan prosedur 

anlisis. Dalam waktu panjang pengkodingan  hanya ada  satu set pedoman yang 

digunakan untuk evaluasi selama penelitian . Analisis isi kedua adalah obyektivitas, 

yaitu subyektivitas  pribadi peneliti dan bias seharusnya tidak masuk ke dalam 
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temuan . Penelitian ini jika direplikasi oleh peneliti lain dan analisis harus 

menghasilkan hasil yang sama . Definisi operasional dan aturan untuk klasifikasi 

variabel harus cukup eksplisit dan komprehensif . Analisis isi ketiga adalah 

kuantitatif, tujuan analisis isi adalah representasi akurat dari isi pesan.  Kuantifikasi 

penting dalam memenuhi tujuan tersebut , karena membantu peneliti menjawab 

pertanyaan penelitian. Kuantifikasi memungkinkan peneliti untuk melaporkan hasil 

penelitian secara ringkas (Wimmer & Dominic, 2003 :153-155). 

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai: suatu teknik 

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik  isi dan 

menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara 

sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, 

valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011:15).  

Dari pengertian Eriyanto dapat dipahami suatu analisis isi memiliki teknik 

dalam menginferensi data sehingga data nantinya dapat ditiru dalam satu konteks 

yang diteliti. 

Dalam jurnal Content Analysis A methodology for Structuring and Analyzing 

Written Materials karya Eleanor Chelimsky,juga menjelaskan tentang fungsi dari 

analisis isi. 

”Simple formats can be developed for summarizing information or 
counting the frequency of statements. More complex formats can be creted for 
analyzing trens or detecting subtle differences in in the intensity off statement” 
(Eleanor, 1989). 
 

Dari kutipan pada jurnal diatas dapat di pahami, bahwa dalam suatu format 

analisis isi yang sederhana dapat merangkum atau menghitung frekuensi dari suatu 
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pernyataan, dan format yang lebih kompleks dapat dikreasikan untuk menganalisis 

trend ataupun mendeteksi perbedaan dalam suatu intensitas pernyataan. 

Eriyanto dalam Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial Lain (2011:16-30) menjelaskan bahwa analisis isi 

ditujukan untuk mengmengidentifikasi data  sebagai berikut : 

1. Objektifitas Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi 

secara apa adanya. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau 

kecenderungan tertentu dari peneliti. Aspek penting dalam objektifitas 

penelitian adalah validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah 

analisis isi mengukur benar-benar apa yang ingin diukur, sementara 

reliabilitas berkaitan dengan analisi isi menghasilkan temuan sama meskipun 

analisis isi dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. 

2. Sistematis 

Riffe, Lacy dan Fisco ,(1998:20) dalam Eriyanto menjelaskan 

sistematis bermakna semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan 

secara jelas dan sitematis. Kategori diturunkan dari variabel, variabel 

diturunkan berdasarkan teori. Masing-masing  bagian dari penelitian saling 

berkaitan, misalnya variabel tertentu yang dipaki dapt dilacak dari teori yang 

digunakan. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai 

menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan dianalisis dengan 

menggunakan kategori dan definisi yang sama.  
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3. Replikabel  

Neuendorf (2002:12) dalam Eriyanto menjelaskan replikabel adalah 

penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan 

temuan yang sama pula. Temuan yang sama ini berlaku untuk penelitian 

yang berbeda, waktu yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Replikabel  

dari pengertian diatas dapat dipaham dapat diulang dan menghasilkan temuan 

yang sama, jika penelitian mengacu pada penelitian suatu waktu, hasil 

penelitian harus menghasilkan temuan yang sama di waktu yang berbeda. 

4. Isi Yang tampak (manifest)  

Barelson(1952:18) dan Holsti: (1969:14 ) dalam Eriyanto mengatakan: 

Analisis isi hanya dapat dipakai untuk menyelidiki isi yang tampak. Analisis 

isi tidak dapat dipakai untuk melihat isi yang tidak tampak. Dari pengertian 

diatas dapat dipahami bahwa enelitian analisis isi adalah mengkaji pesan 

yang tampak dari teks. Peneliti hanya mencatat yang tampak di kedua catalog 

dan tidak mencari data dari sisi dalam objek penelitian. 

5. Perangkuman Summarizing  

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum 

karakteristik dari suatu isi/pesan.  

6. Generalisasi 

Analisis isi dilakukan untuk mengeneralisasi hasil, terutama jikalau 

menggunakan sampel. Hasil dari analisis isi dimaksud untuk memberikan 

gambaran populasi. 
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Berdasarkan kutipan jurnal online yang di download dari cmns.cfu.ca pada 

tanggal 15 Februari 2014, yakni Content Analysis An Introduction to its Methodology 

yang ditulis oleh Klaus Krippendorff mengatakan bahwa kegiatan operasional di 

dalam analisis isi adalah sebagai berikut :  

”As account of what the components do must also serve as instructions for 
replicating them elsewhere, each component has descriptive and an operational state 
: 

1. Unitizing : Relying on untizing schemes 
2. Sampling : Relying on sampling plans 
3. Recording/coding : Relying on coding instructions 
4. Reducing data to manageable representations : Relying on 

established statistical techniques or oyher methods for summarizing or 
simplifying data. 

5. Abductively inferring contextual phenomena : relying on analytical 
constructs or models of the chosen context as warrants. 

6. Narrating the answer to the research question : Relying on narative 
traditions or discursive conventions established eithin the descipline of the 
content analyst”. 

(Krippendorff, 1991) 

Dengan melihat acuan diatas, yang akan dilakukan peneliti adalah melakukan 

penentuan unit analisis, menentukan sample, melakukan koding bersama dengan 

coder lalu melakukan pencatatan di lembar koding untuk memasukkan informasi 

produk promosi sesuai struktur kategori yang sudah dirancang. Peneliti akan 

melakukan reduksi dan reseprentasi data, yang selanjutnya membuat narasi dari 

penelitian yang menjawab rumusan maslahyang telah di tentukan. 

 

E. 5. Waralaba Ritel di Indonesia 

Ritel sendiri mengandung pengertian adalah sekelompok kegiatan yang 

menjual atau menambahkan nilai barang dan jasa pada konsumen akhir untuk 

digunakan sebagai pribadi, keluarga atau rumah tangga (Whidya, 2008:3). 
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Usaha ritel banyak bermunculan sebagai akibat tuntutan gaya hidup atau 

perilaku masyarakat yang mulai berubah. Perubahan yang dimaksut yakni konsumen 

yang semula kurang memerhatikan masalah kemudahan atau efisiensi dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbelanja, saat ini dalam perkembanganya 

masyarakat menginginkan sarana dan kebutuhannya dekat dengan rumah. Tuntutan 

gaya hidup dan meningkatnya pendapatan masyarakat memberikan ruang 

perkembangan yang pesat untuk bisnis ritel. Christina Whidya dalam buku 

Manajemen Barang Dagangan dalam Bisnis Ritel (Whidya, 2008:7-13) secara luas 

menurut bentuk kepemilikannya ritel dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni: 

a. Pendiri toko tunggal atau mandiri 

Ritel tunggal atau mandiri adalah ritel yang dimiliki oleh seseorang atau 

kemitraaan dan tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga ritel yang 

lebih besar. Ritel mandiri ini cukup banyak di Indonesia dimana pengusaha 

ingin mengembangkan bisnisnya sendiri dengan brand dan standar operasi 

milik sendiri tanpa terikat dengan lembaga ataupun perusahaan lain. 

b. Rangkaian Perusahaan 

Ritel yang dimiliki dan dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah 

organisasi. Berdasarkan bentuk kepemilikan ini, banyak tugas administrative 

ditangani oleh kantor pusat untuk keseluruhan rantai. Kantor pusat biasanya 

memusatkan pembelian barang-barang dagangan (merchandise) yang akan 

didistribusikan untuk dijual pada toko-tokonya. 

c. Waralaba (Franchise) 
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Di Indonesia kata franchise diterjemahkan sebagai waralaba (wara=lebih, 

laba = untung), waralaba merupakan pemberian sebuah lisensi usaha oleh 

suatu pihak baik perorangan ataupun perusahaan kepada pihak lain sebagai 

penerima waralaba. Dengan kata lain waralaba adalah pengaturan bisnis 

dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh pewaralaba 

(franchisor) kepada pihak independen atau terwaralaba (franchisee) untuk 

menjual produk atau jasa  sesuai dengan standarisasi kesepakatan. Selain itu 

franchisee diberi kewenangan untuk membuka usaha dan menjalankan 

keseluruhan sistem bisnisnya dengan menggunakan merek dagang atau nama 

dagang dibawah bendera franchisor. 

Menurut versi pemerintah Indonesia , waralaba adalah : perikatan dimana salah 

satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan 

intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain 

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain 

tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Adapun yang 

dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dalam arti waralaba meliputi 

merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Selanjutnya 

yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, 

cara penjualan, cara penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik 

khusus dari pemiliknya (Dyna, 2010: 5). 

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), waralaba adalah suatu sistem 

pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek 

(franchisor) memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan 
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bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu (Whidya, 2010:7). 

Saat ini usaha waralaba telah menjadi bisnis yang sangat diminati oleh 

masyarakat. Selain karena adanya kemudahan sistem dan garansi keberhasilan, 

masyarakat juga dapat memilih rentangan modal investasi dalam memulai usaha ini. 

Franchisee berhak menggunakan nama dagang, produk dan jasa, prosedur 

pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional dan fasilitas penunjang perusahaan 

dari franchisor. Biasanya hubungan kemitraan antara kedua pihak franchisor dan 

franchisee dikukuhkan dalam suatu perjanjian waralaba atau yang biasa disebut 

lisensi (dari berbagai sumber). 

Waralaba ritel adalah usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu tetapi 

memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Waralaba 

menggabungkan keuntungan-keuntungan dari organisasi rantai toko. Franchising 

adalah suatu hubungan yang terus menerus dimana seorang pemillik waralaba 

memberikan hasil kepada seorang waralaba bisnis untuk mengoperasikan atau 

menjual produk. Pemilik waralaba (franchisor) tersebut menciptakan merek dagang , 

produk, maupun metode operasi. Sementara itu penyewa waralaba (franchisee) 

membayar pada pemilik waralaba (franchisor) atas haknya menggunakan nama, 

produk atau metode bisinisnya (Whidya, 2008:24). 

Ciri-ciri usaha waralaba yang dikutip dari buku “50 Waralaba Potensial” 

(Novitasari, 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Franchisor mengemas bisnisnya agar tetap bertahan. 

2. Memiliki keunikan, kualitas, uniformitas, dan standarisasi produk. 
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3. Transparansi dan transferability (dapat dialihkan) sehingga dapat dilakukan 

siapa saja dengan mudah dan terbukti dengan memiliki outlet (gerai) sendiri 

dengan jumlah banyak. 

4. Mempunyai cabang usaha yang terbukti sukses. 

5. Kriteria status usahanya tidak mudah ditiru dan mempunyai keunggulan 

dibandingkan dengan tipe usaha sejenisnya sehingga konsumen akan selalu 

mencari produk atau jasa tersebut. 

6. Pengalaman usaha diatas 5 tahun sebagi pencerminan kompetensi usaha. 

7. HAKI telah terproteksi dan mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang 

sehingga dapat menjamin kelangsungan bisnisnya. 

8.Memiliki proven track record atau konsep usaha yang telah terbukti berhasil. 

9. Memiliki strategi pemasaran yang inovatif. 

10. Memiliki manajemen keuangan dan organisasi profesional. 

11. Standarisasi dan pengoperasian yang jelas , dituangkan dalam kerangka 

kerja yang disebut Standard Operational Procedure (SOP). 

(Novitasari, 2010:10) 

Melihat dari ciri-ciri yang disebutkan diatas ada dua waralaba ritel yang sudah 

tidak asing lagi  yakni , Alfamart dan Indomaret. Kedua waralaba ritel ini selalu 

berdekatan dengan produk penjualan yang sama. Walaupun telah menjadi ikon dari 

keberadaan mini market di Indonesia, keduanya tidak henti  mengembangkan 

bisnisnya. Baik Indomaret maupun Alfamart  seakan tidak peduli walaupun gerai 

baru harus dibuka berdekatan dengan pesaingnya.  

E. 6. Pengertian Katalog 
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Katalog dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung dua definisi, yakni : 

1.Katalog adalah carik kartu, daftar, atau buku yang memuat nama 

benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan, disusun 

secara berurutan, teratur, dan alfabetis. 

2. Katalog adalah daftar barang yang dilengkapi dengan nama, harga, 

mutu, dan cara pemesanannya.  

Sedangkan menurut salah satu buku pedoman katalogisasi dikatakan bahwa : 

Katalog merupakan istilah umum yang sering diartikan sebagai suatu daftar barang 

atau benda yang terdapat pada tempat tertentu (Suhendar, 2005:1).  

Dalam buku Yahya Suhendar tentang Pedoman Katalogisasi (Suhendar, 2005), 

sebagai istilah umum katalog ini sering dijumpai pada penerbit, tempat pameran,toko 

buku, atau di tempat perbelanjaan sekalipun. Katalog dapat dipahami sebagai  suatu 

daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang 

didaftar. Secara lebih luas pengertian katalog adalah metode penyusunan item yakni 

berisi informasi atau keterangan tertentu dilakukan secara sistematis baik menurut 

abjad maupun urutan logika yang lain (Suhendar, 2005:1). 

 Dengan adanya katalog  seseorang akan dimudahkan dalam pencarian barang 

yang dicari, sehingga katalog memiliki peran yang cukup penting sebagai pemandu 

sesorang menemukan barang yang diinginkan. 

Katalog selain digunakan dalam perpustakaan atau toko buku juga dipakai 

sebagai media promosi perusahaan. Katalog merupakan salah satu alat direct selling 

dari perusahaan kepada calon konsumen atau bisa dikatakan alat publikasi yang 
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digunakan perusahaan sebagai cara untuk mempromosikan barang atau produk dari 

perusahaan katalog tersebut (Frede dan Kenneth, 1999:191). 

Dalam buku Do It Yourself Advertising & Promotion (Frede dan Kenneth, 

1999: 198-214)  disebutkan beberapa bagian pokok dalam catalog. Bagian-bagian itu 

meliputi : 

1.Naskah Katalog 

Fungsi dari naskah catalog sendiri adalah memberikan daya jual , 

membangkitkan minat dan memperkuat materi promosi lain. Lebih diperinci 

fungsi naskah catalog dibagi dalam tiga hal : 

a. Menjual kepada pembaca yang belum mengenal produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

b. Menjual kepada pembaca yang sudah mengenal produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

c. Membangkitkan minat dengan merayu pembaca agar memintakan 

contoh atau meminta presentasi langsung. 

2. Desain dan Tata Letak 

Desain katalog adalah keseluruhan konsep visual dan estetika yang 

mendasari materi yang disajikan. Sedangkan tata letak adalah penyatuan 

kata-kata dan ilustrasi dalam keseluruhan desain. 

3. Art dan Fotografi 

Art cenderung digunakan ketika impresi lebih dipandang penting dibanding 

realitas atau untuk suatu penyajian mimpi yang belum menjadi kenyataan. 
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Sebagai media promosi perusahaan, katalog mengandung informasi-

informasi dari perusahaan yang akan di terima oleh penerima informasi. Dalam isi 

katalog bisa diketahui pesan kounikasi itu ditujukan untuk siapa dan karakteristik 

penawaran perusahaan bisa diketahui karena semua informasi tentulah berdasarkan 

konteks yang sedang dirancang  perusahaan. Katalog belanja waralaba ritel yang 

tidak jarang ditemukan adalah katalog Alfamart dan Indomaret, keduanya 

mendistribusikan katalog dengan frekuensi  dua periode disetiap bulannya. Katalog  

Alfamart dan Indomaret memuat informasi-informasi terkait tentang produk promo 

yang sedang ditawarkan. Dengan komunikasi pemasaran melalui media promosi ini 

waralaba ritel bertujuan untuk mempengaruhi calon pembeli untuk mencoba, setia 

dan loyal dengan layanan waralaba ritelnya. Karena kembali lagi kepada tujuan 

komunikasi pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

maupun produk agar bersedia menerima, membeli dan setia kepada produk yang 

ditawarkan produsen.  

 

F. Definis Konsep dan Definisi Operasional  

F.1. Definisi konsep 

Sebagai media promosi perusahaan, katalog mengandung informasi-informasi 

dari perusahaan yang akan di terima oleh penerima informasi. Dalam isi katalog bisa 

diketahui pesan komunikasi itu ditujukan untuk siapa. Untuk itu definisi konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Jenis Produk 

Pemasar dapat menggunakan pendekatan segmentasi berdasarkan 

kelompok konsumen yang menggunakan produk tertentu. Dengan 

pendekatan ini konsumen konsumen dibedakan berdasar penggunaan 

katgori produk yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa 

mempedulikan merek (Sutisna, 2002:252). 

2. Sasaran Produk 

Segementasi pasar sangat diperlukan dalam mengembangkan program 

pemasaran, Asael (1992) dalam Sutisna mengatakan segmentasi pasar 

adalah mengidentifikasikan konsumen dengan kebutuhan yang sama dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan menawarkan produk (Sutisna, 

2002:248).  

Perusahan dapat mengembangkan pemasaran guna menyampaikan 

penawaran produk kepada sasaran yang memilki karakteristik yang sama 

atau bisa dikatakan dalam satu segmentasi pasar.  

3.  Merek Produk 

Dalam buku Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 

2002), dijelaskan bahwa ada dua criteria yang berhubungan dengan 

evaluasi merek. Pertama adalah manfaat yang bisa diperoleh dengan 

membeli sesuatu produk (benefit association), dan kedua setelah 

dievaluasi berdasarkan manfaat, konsumen mengevaluasi merek 

berdasarkan tingkat kepuasan yang diharapkan (Sutisna, 2002:22). 

Promosi yang dilakukan perusahaan dengan mempromosikan produk 
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dengan mereknya sendiri. Tujuan dari penggunaan promosi ini adalah 

menganalkan merek dan juga pembelian uji coba dari calon konsumen.  

F. 2. Definisi operasional. 

Jenis produk berdasarkan kegunaan, dalam penelitian ini adalah 

mengkategorikan jenis produk, dalam jenis atau karakteristik sama berdasarkan 

kegunaan. Sasaran produk dalam hal ini membagi jenis produk berdasarkan sasaran 

penggunanya. Pembagian atau pengkategorian ini berdasarkan umur dan jenis 

kelamin calon penerima pesan.  Merek produk dalam hal ini mencakup keberadaan 

merek waralaba Alfamart dan Indomaret dalam produk yang ditawarkan yang 

dihitung secara terpisah dengan produk umum. 

Dengan demikian beberapa kategorisasi akan dibuat untuk melihat isi dari 

media promosi waralaba ritel, yakni katalog Alfamart dan Indomaret. Kategorisasi 

yang telah dirancang nantinya akan digunakan koder sebagai acuan untuk melakukan 

koding. Reliabilitas data akan di hitung bersamaan dengan proses koding. 

 

G. METODE PENELITIAN 

G. 1.  Pendekatan Penelitian 

Metode dasar dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

berdasarkan pendekatan positivistik. Riset kuantitatif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan (Kriyantono, 2010:55). 

Sedangkan metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis 
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isi komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif lebih 

memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak (Kriyantono, 2010:60-61)  

Menurut Budd, analisis isi merupakan suatu teknik untuk menganalisis isi pesan 

dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi 

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Kriyantono, 

2010:233-234).  

Fokus analisis isi dalam penelitian ini adalah analisis isi deskriptif. Analisis isi 

deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail 

suatu pesan, atau teks tertentu. Analisis isi semata untuk deksripsi, menggambarkan 

aspek-aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. 

Walizer dan Wienir mendefinisikannya  dalam Wimmer  & Dominic 

menjelaskan bahwa analisis isi adalah prosedur sistematis untuk meneliti kandungan 

informasi yang direkam (Wimmer&Dominic,2003:153). Sehingga dengan dasar 

penelitian analisis isi dalam penelitian ini dapat menggambarkan ataupun 

menunjukkan frekuensi kemunculan yang diisikan dalam lembar koding. 

 G. 2. Objek Amatan Penelitian 

Objek amatan penelitian ini adalah katalog Alfamart dan Indomaret. Peneliti 

menentukan 3 bulan jangka promosi yang terdiri dari 6 edisi dari masing-masing 

waralaba ritel di atas. Hal ini dilakukan guna memperkaya hasil analisis dan 

membatasi objek amatan penelitian dengan memperhitungkan efisiensi waktu. Bahan-

bahan katalog yang dipakai dalam penelitian ini dibatasi pada periode  Desember 

2013 sampai dengan Februari 2014, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan 
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ketersediaan bahan penelitian dan memudahkan peneliti untuk melakukukan 

penelitian.  

G. 3. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit Analisis secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa dari isi 

yang kita teliti dan kita pakai untuk menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi 

ini dapat berupa kata, kalimat, foto, scene (potongan adegan), paragraph (Eriyanto, 

2011:59).  

Unit analisis isi dari penilitian ini adalah gambar yang menunjukkan tentang 

adanya penawaran produk yang ada di katalog Alfamart dan Indomaret periode  

Desember 2013 - Februari 2014.  

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah  frekuensi kemunculan struktur kategori 

yang dihitung berdasarkan gambar produk yang muncul  di katalog Alfamart dan  

Indomaret periode Desember 2013 - Februari 2014.   Satuan ukur diharapkan dapat 

memudahkan peneliti untuk menghitung frekuensi kemunculan  jenis, sasaran dan 

frekuensi kemunculan merek produk di katalog kedua waralaba tersebut. 

G. 4. Struktur Kategori 

Dalam menyusun kategori yang baik, paling tidak tiga prinsip penting yakni, 

kategori haruslah mutually exclusive, exahaustive, dan reliable  (Wimmer dan 

Dominick, 2003:149-1510. Dengan mengacu prinsip diatas, peneliti menentukan 

struktur kategori yang akan dipakai adalah  jenis produk, sasaran produk, dan harga 

produk. Karena ketiga komponen tersebut ada di dalam katalog. Untuk penjelasan 

terperinci dari penyusunan kategori adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Produk  
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a. Food Product =A1 

Produk ini mencakup produk makanan ringan, produk minuman, bahan 

pokok, bahan  yang digunakanuntuk memasak, bahan-bahan untuk 

membuat kue. 

b. ATK dan mainan =A2 

Produk ini mencakup produk  peralatan tulis menulis, mainan, kertas, 

gunting dan accesoris lainnya. 

c. Produk pribadi dan produk rumah tangga = A3 

Produk ini mencakup produk perawatan tubuh,kosmetik, perlengkapan 

mencuci,mandi, perlengkapan makan, kebersihan ruangan dan barang, 

kenyamanan ruangan , alat listrik hingga produk yang sangat pribadi 

seperti pakaian dalam, pembersih kelamin dan pembalut, popok,rokok. 

d. Produk Obat= A4 

Produk ini mencakup obat-obatan yang dijual bebas untuk manusia, 

serangga, juga termasuk minyak kayu putih dan balsam yang memberi 

efek kesehatan bagi manusia. 

e. Produk Jasa = A5 

Produk ini mencakup produk layanan jasa yang berikan, seperti 

pembayaran PLN, pelayanan pembelian tiket (transportasi, wisata, 

hiburan) dan lain sebagainya. 

2. Sasaran Pengguna Produk 

a. Anak= B1 
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Ini mencakup produk yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak dan 

tidak memungkinkan dipakai orang dewasa. Misalnya popok, susu anak, 

cereal bayi dan lain sebagainya. 

b. Wanita = B2 

Ini mencakup produk khusus yang dipakai perempuan maupun wanita 

sperti alat dan bahan masak, pembalut, lisptik, jepit rambut, lulur mandi,  

sabun wanita juga produk produk kosmetik lainnya. 

c. Pria = B3 

Produk yang dikhususkan untuk pria, seperti deodorant khusus pria, 

pencukur kumis, shampoo pria dan produk lainnya. 

d. Semua Umur dan semua jenis kelamin =B4 

Ini mencakup produk diluar batasan  umur dan jenis kelamin, seperti 

pengharum ruangan, snack, minuman, buah buhan, lampu dan lain 

sebagainya. 

3. Penawaran produk dengan merek 

a. Penawaran dengan Merek = C1 

Berupa produk yang ditawarkan dengan merek Alfamart maupun 

Indomaret.  

b. Penawaran bukan Merek = C2 

Berupa produk umum yang ditawarkan bukan dengan merek Alfamart 

maupun Indomaret 

G. 5. Metode Pengumpulan Data 
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 Untuk memperoleh data langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah 

mengumpulkan data, yakni  katalog Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013- 

Februari 2014.  Lalu data dicocokkan dengan ciri yang sudah di tentukan dalam 

lembar koding. Data yang masuk dalam kategori akan dimasukkan dan nantinya akan 

dihitung bersama untuk mengukur reliabilitas data. Pengisi lembar coding disebut 

dengan koder, koder akan membaca dan mengategorikan isi sesuai dengan kategori 

yang ada.  Koder diperlukan untuk mendapatkan kesepakatan penilaian atas 

kategorisasi yang telah dibuat peneliti. 

Lembar Koding 

a. Tabel 1.3 Lembar koding 1. jenis produk 

 

 

b. Tabel 1.4 Lembar Koding 2. Kategori Sasaran Produk. 

No 
Waralaba 

Ritel 
Bulan Periode 

Parameter 
Jumlah 

Jenis produk 

A1 A2 A3 A4 A5 
 

1 Alfamart 

Desember 
1 

      
2 

      
Jumlah 

      

Januari 
1 

      
2 

      
Jumlah 

      

Februari 
1 

      
2 

      
Jumlah 

      

2 Indomaret 

Desember 
1 

      
2 

      
Jumlah 

      

Januari 
1 

      
2 

      
Jumlah 

      

Februari 
1 

      
2 

      
Jumlah 
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No 
Waralaba 

Ritel 
Bulan Periode 

Parameter 
Jumlah 

Sasaran produk 

B1 B2 B3 B4 
 

1 Alfamart 

Desember 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     

Januari 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     

Februari 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     

2 Indomaret 

Desember 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     

Januari 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     

Februari 
1 

     
2 

     
Jumlah 

     
 

c. Tabel 1.5 Lembar Koding 3. Kategori Produk dengan Merek 

 

No 
Waralaba 

Ritel 
Bulan Periode 

Parameter 
Jumlah 

Produk Merek 
C1 C2 

 

1 Alfamart 

Desember 
1 

   
2 

   
Jumlah 

   

Januari 
1 

   
2 

   
Jumlah 

   

Februari 
1 

   
2 

   
Jumlah 

   

2 Indomaret 

Desember 
1 

   
2 

   
Jumlah 

   

Januari 
1 

   
2 

   
Jumlah 

   

Februari 
1 

   
2 

   
Jumlah 
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G.6. Teknik Analisis 

Teknik Analisis data dilakukan dengan memasukkan data dari lembar koding ke 

dalam tabel distribusi frekuensi untuk memperjelas dan mengetahui presentase 

frekuensi kemunculan jenis dan sasaran serta  frekuensi kemunculan dari penawaran 

merek produk di katalog Alfamart dan Indomaret periode Desember 2013 - Februari 

2014.  

Tabel 1.6 

Lembar distribusi  Frekuensi  

 

No Parameter 

Alfamart Indomaret 

Desember Januari Februari Desember Januari Februari 

(∑ ) % (∑) % (∑) % (∑) % (∑) % (∑) % 

1. 

Jenis 
Produk 

A1 
            

A2 
            

A3 
            

A4 
            

A5 
            

Jumlah 
            

2. 

Sasaran 
Produk 

B1 
            

B2 
            

B3 
            

B4 
            

Jumlah 
            

3. 

Merek 
Produk 

C1 
            

C2 
            

Jumlah 
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G. 7. Uji Keabsahan Data  

G. 7. 1. Reliabilitas Data 

Suatu alat ilmu pengetahuan haruslah handal (reliable), terutama ketika 

peneliti lain, dalam waktu dan barangkali keadaan yang berbeda, menerapkan teknik 

yang sama terhadap data yang sama maka hasilnya harus sama (Kripendorff, 

1991:15). 

 Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Suatu data dikatakan reliabel bila diteliti oleh peneliti yang berbeda 

diperoleh data yang sama, begitu juga bila dilakukan dalam waktu yang tidak sama 

didapat data yang sama, tentunya berkenaan pada sampel yang sama.  

Untuk menguji reliabilitas data peneneliti terlebih dahulu mengukur 

koefisien reliabilitas data. Koefisien reliabilitas data diukur dengan menghitung 

kesepakatan (percentage off agreement) dari hasil penilainan para koder. Peneliti 

menggunakan rumus Holsty (1969) dalam Wimmer dan Domminick ( 1995 :157) 

sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

CR=Coeficient Reliability (Reliabilitas antar coder) 

M= Jumlah pernyataan yang distujui oleh dua orang pengkode 

N1= jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2= jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

 

C.R = 2M 

N1+N2 
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Setelah menemukan hasil dari reliabilitas antar coder, lalu hasilnya kembali 

diukur dengan rumus Scoot  (Wimmer dan Domininick 1995:157) guna memperkuat 

hasil uji reliabilitasnya. 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Pi =Reliabilitas antar coder 

 

Cara menggunakan rumus itu pertama-tama adalah menentukan presentase 

persetujuan yang diharapakan karena peluang. Hal ini dengan jalan menghitung 

proporsi pernyataan dalam setiap kategori dari sekumpulan kategori yang 

dikuadratkan. Sementara untuk mencari % persetujuan yang diamati adalah tinggal 

memasukan CR yang ditemukan dengan rumus sebelumnya. 

 

G. 7. 2. Validitas data  

Rianto dalam Metode Penelitian Sosial dan Hukum  mengatakan bahwa 

”validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti” (Rianto, 2004:63). 

 Jadi validitas adalah berkenaan dengan derajat ketepatan, antara data obyek 

sebenarnya dengan data penelitian.  Sehingga ada singkronisasi diantara keduanya, 

tanpa adanya kesenjangan yang berarti. Data dinyatakan tidak valid apabila data tidak 

ada derajat ketepatan antara data obyek dan data penelitian. 

 

Pi = %persetujuan yang diamati - % persetujuan yang diharapkan 

1- % persetujuan yang diharapkan. 
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Untuk mengukur validitas data,  peneliti menggunakan validitas muka yakni 

: validitas data yang  berorientasi pada data temuan Sehingga mampu menjelaskan 

seberapa baik alat ukur merepresentasikan informasi yang melekat di dalam dan 

berasosiasi dengan data yang tersedia. Serta menunjukkan sejauh mana alat ukur 

benar-benar mampu mengukur apa yang diukur. Selain itu peneliti juga menggunakan 

validitas konstruk atau construct validity, yakni suatu pengukuran validitas yang 

bukan hanya mengenai alat pengukur  saja tetapi juga mengenai teori konsep yang 

dipakai (Andi, 2004:27-31). Penelitian ini alat ukur  yang digunakan tidaklah disusun 

dengan asal tetapi diturunkan berdasarakan konsep yang sudah ada, yakni konsep-

konsep  yang berkenanan dengan komunikasi pemasaran dan mengerucut dalam 

ranah promosi perusahaan.  
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