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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan komunikasi yang semakin meningkat, 

sector komunikasi menerima dampaknya. Penemuan teknologi yang dari hari ke 

hari semakin bertambah canggih, perkembangan dalam dunia telekomunikasian 

termasuk yang paling cepat perkembangannya. Setiap hari manusia tidak bisa 

lepas dari komunikasi hal ini dikarenakan tanpa adanya komunikasi, manusia 

tidak dapat saling berhubungan dengan satu sama lain  oleh karena itu adanya 

komunikasi yang efektif maka kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik. Dan 

tanpa adanya komunikasi yng baik maka akan menimbulkan ketidak teraturan 

dalam melaksanakan aktifitas dimanapun dia berada. 

 Telah kita ketahui dimana saat ini Indonesia telah banyak memiliki 

perusaaan jasa telepon seluler, dengan banyaknya perusahaan yang sama-

samabergerak di bidang pelayanan jasa telepon seluler, maka peta bisnis 

telekomunikasi mengalami perubahan sangat cepat semakin tidak menentu. 

Persaingan yang terjadi pada perusahaan telepon seluler bukan hanya mutu dari 

produk, namun juga dari sisi teknologi, regulasi maupun struktur pasar. 

 Telkomsel merupakan perusahaan jasa telepon seluler terbesar 

pertama di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi penyelenggara jaringan 

dan jasa komunikasi telekomunikasi terpadu berfokus seluler atau wireless yang 

terkemuka di Indonesia saat ini, seharusnya memiliki komunikasi pemasaran yang 

matang untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Wilayah pasarnya yang 
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sangat luas mengharuskan telkomsel menyediakan kantor pelayanan di tiap area 

pemasar produk Telkomsel yang dinilai cukup bagus, sebagai upaya 

mengoptimalkan konsep pemasaran perusahaan. Kantor pelayanan telkomsel 

biasa disebut dengan GRAPARI . Grapari merupakan akronim dari Graha Pari 

Sraya, yang berasal dari Bahasa sansekerta yang diberikan oleh Sri Sultan 

Hamungkubuwono X untuk nama kantor pelayanan Telkomsel sebagai tanda 

penghargaan atas diresmikannya kantor pelayanan Telkomsel di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sejak itulah seluruh kantor pelayanan Telkomsel diterapkan dengan 

nama GRAPARI Telkomsel atau Graha Pari Sraya Telkomsel. 

 Strategi komunikasi merupakan perencanaan komunikasi untuk 

mencapai suatu tujuan. Tujuan strategi komunikasi harus dapat menunjukkan 

bagaimana operasionalnya secara taktis, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa 

berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi 

terdiri dari dua aspek, yaitu : secara makro, (Planed Multi-Media Strategy) dan 

secara mikro (Single Communication Medium Strategy). Kedua aspek 

mempunyai fungsi ganda yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat 

informative, persuasive, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan 

tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Konsumen yang secara umum 

sering digunakan untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut dengan 

bauran promosi (promotional mix). Terdapat lima jenis bauran promosi yaitu iklan 
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(advertising), penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat dan publisitas (public relation and publicity), 

serta pemasaran langsung (direct marketing). 

Ketatnya tingkat persaingan mendorong perusahaan untuk menyusun 

strategi yang tepat, guna meraih pasar serta mempertahankan pasar yang telah ada. 

Adanya tantangan ini mengharuskan suatu perusahaan untuk selalu tanggap dan 

peka dalam mengantisipasi segala perubahan yang terjadi sehingga perusahaan 

mampu bersaing dengan perusahaan kompetitor. Kita juga sudah mengetahui saat 

ini Indonesia telah banyak memiliki perusahaan jasa telepon seluler, diantaranya 

PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Telkom, PT. Mobile 8, PT. Bakrie Telecom dan 

PT. Exelcomindo. Dengan banyaknya perusahaan yang sama-sama bergerak 

dibidang pelayanan jasa telepon seluler, maka peta bisnis telekomunikasi 

mengalami perubahan sangat cepat dan tidak menentu.Maka dari itu perusahaan 

juga harus jeli dalam mencari peluang untuk memasarkan produknya dengan 

menawarkan dan mengkomunikasikan berbagai macam keunggulandari sisi 

teknologi dan produknya. Untuk itulah diperlukan pemikiran yang lebih khusus 

pada penerapan pelaksanaan strategi pemasaran perusahaan yang didasarkan pada 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Penyusunan strategi pemasaran menyangkut proses interaksi antara 

kekuatan pemasaran di dalam perusahaan dan keadaan di luar perusahaan. 

Keadaan di luar perusahaan yang utama adalah perilaku konsumen., karena 

perilaku konsumen mempunyai implikasi sangat luas terhadap perumusan strategi 

pemasaran. Sebagai contoh besarnya pengaruh perilaku konsumen terhadap 
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perumusan pemasaran, ialah bahwa perubahan perilaku konsumen sekarang yang 

tidak hanya memperhatikan harga saja dalam pembeliannya, tetapi juga sifat-sifat 

barang, komunikasi pemasaran, servis yang memuaskan, dan penyaluran yang 

intensif menjadi lebih penting. Hal ini berarti perumusan strategi pemasaran harus 

memberikan perhatian yang lebih seimbang, dengan memperhatikan lebih banyak 

kepada unsure-unsur bukan harga dari strategi pemasaran, bukan hanya terus 

menggunakan strategi harga yang tradisional dalam persaingan. 

Strategi pemasaran yang tepat, akan mempengaruhi posisi perusahaan di 

mata konsumen. Dengan dilaksanakannya kegiatan pemsaran yang optimal, akan 

semakin mengukuhkan keberadaan merek produk perusahaan. Telkomsel juga 

mengeluarkan dua produk yaitu Simpati dan AS produk ini cukup dikenal oleh 

para konsumen. Oleh karena itu semakin dikenal suatu merek produk maka 

semakin besar kemungkinan konsumen tetap menggunakan produk tersebut. 

Pengetahuan tentang merek bagi konsumen memberi keuntungan bagi perusahaan 

dalam membentuk citra merek yang positif dimata konsumen..  

Keberadaan produk-produk Telkomsel di mata konsumen dalam 

pengamatan peneliti, dapat dinilai cukup dikenal akan tetapi terdapat keluhan dari 

konsumen dalam keterbatasan jaringan yang semakin berkurang,. Akibat keluhan 

tersebut sedikit banyak konsumen yang beralih ke seluler lain yang lebih kuat 

didaerahnya. 

Untuk menciptakan merek yang kokoh dalam masyarakat, perusahaan 

harus terus dapat memprtahankan loyalitas konsumen agar terus menggunakan 

produk-produk perusahaan. Oleh karena itulah, dibutuhkan komunikasi 
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pemasaran yang tepat agar persepsi yang positif terhadap merek produk 

perusahaan dapat terus terjaga, yaitu dengan diterapkannya komunikasi 

pemasaran.  

Loyalitas konsumen merupakan menciptakan kepuasan akan produk yang 

diberikan serta pelayanan sehingga konsumen tidak akan beralih dari produk 

tersebut. Terciptanya kepuasan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, 

diantaranya hubungan perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis sehingga 

konsumen tidak akan berpindah dan terciptanya kesetiaan. Pelanggan yang setia 

adalah mereka yang sangat puas dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga 

mempunyai antusiasime untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang 

mereka kenal. Selanjutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas 

“kesetian” mereka pada produk-produk yang lain dengan buatan produsen yang 

sama. Dalam upaya mempertahankan pelanggan harus mendapatkan prioritas 

yang lebih besar dibandingkan untuk mendapatkan pelanggan baru oleh karena itu 

loyalitas pelanggan berdasarkan kepuasan murni dan terus-menerus merupakan 

salah satu asset terbesar yang mungkin didapat oleh perusahaan. 

Loyalitas konsumen sangat penting bagi perusahaan, terdapat empat jenis 

loyalitas muncul bila keterikatan rendah yaitu : tanpa loyalitas, loyalitas yang 

lemah (Inertia Loyality), loyalitas tersembunyi (Laten Loyality), loyalitas 

premium (Premium Loyality). Dari jenis loyalitas tersebut muncul bila keterkaitan 

rendah dan tinggi diklasifikasikan silang dengan pola pembelian ulang yang 

rendah dan tinggi. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

pada telkomsel Malang tentang PenerapanStrategi Komunikasi Pemasarandalam 

Meningkatkan Loyality Konsumen (Studi PadaPT. GraPARI Telkomsel di Kota 

Malang terhadap produk SimPATI Loop). 

(Winardi, Aspek Bauran Pemasaran (Marketing Mix) dan 

www.Telkomsel.com)  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dijelaskan sebelumnya dan diketahui begitu 

pentingnya Penerapan Strategi Pemasaran  untuk mempertahankan 

pengguna telkomsel menjadi loyal, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu “BagaimanaPenerapan Strategi 

Komunikasi PemasaranPT.GraPARI Telkomsel Malang dalam 

meningkatkan loyality konsumen terhadap kartu SimPATI Loop?“ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Penerapanstrategi komunikasi pemasaran Telkomsel malang dalam 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk SimPATI Loop. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Akademis : 

http://www.telkomsel.com/
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Dari hasil penelitian ini dapat memperkaya refensi terhadap penelitian 

yang mengkaji mengenai pnerapan strategi komunikasi pemasaran. Selain itu juga 

dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang strategi 

komunikasi pemasaran di PT. GraPAri Telkomsel untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen. 

2. Praktis : 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk di masa akan 

datang dalam meningkatkan produk di dalam maupun diluar, juga sebagai acuan 

bagi PT. GraPARi Telkomsel dalam Penerapan strategi meningkatkan loyalitas 

konsumen di kota malang. 

 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Konsep Strategi 

Konsep strategi dapat didefenisikan sedikitnya dari sudut pandangan dua 

perspektif yang berbeda yakni : apa yang ingin dilakukan oleh suatu organisasi 

dan dari sudut pandang apa yang dilakukan oleh organisasi, terlepas dari 

persoalan, apakah tindakan-tindakannya semula direncanakan. 

Dari kedua sudut pandangan perspektif diatas dapat ditarik konsep strategi 

dari masing-masing perspektif. Dipandang dari perspektif pertama, strategi adalah 

program luas untuk menetapkan serta mencapai sasaran-sasaran sebuah organisasi  

dan mengimplementasi misi-misinya. Pengertian program dalam defenisi ini 

adalah mengimplementasi adanya suatu peranan aktif. Sadar dan rasional yang 

dimainkan oleh para manajer dalam hal merumuskan strategi organisasi. 
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Perspektif kedua mendefenisikan bahwa strategi adalah pola reaksi organisasi 

yang bersangkutan terhadap lingkungannya dengan berlangsungnya waktu. 

Pandangan demikian tentang strategi, mencakup organisasi-organisasi dimana 

prilaku para manajer bersifat reaktif, yaitu yang bereaksi dan menyusaikan diri 

dengan lingkungan apabila hal tersebut diperlukan. 

Didalam usahanya, perusahaan perlu menetukan strategi. Hal tersebut 

adalah untuk membantu dan memperlancar pencapaian tujuan-tujuan perusahaan 

melalui program-programnya. Strategi berasal dari kata “Strategia” yang telah 

dikenal dan dipakai sekitar 400 tahun sebelum masehi, dengan konotasi 

pengertian sebagai suatu pengetahuan tentang pengendalian kekuatan.   

Strategi sendiri mempunyai sejumlah ciri, Robert H. Hays dan Steven C. 

Wheelwright telah mengidentifikasi lima macam ciri utama strategi, yakni: 

(winardi, 1989 : 12-13) 

1. Ufuk Waktu (Time Horizon) 

Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktifitas-aktifitas 

yang mencakup sebuah ufuk waktu, dengan memperhatikan baik 

waktu yang diperlukan untuk melaksanakan semua aktifitas dan 

waktu yang diperlukan guna mengobservasi dampaknya. 

2. Dampak (Impact) 

Merupakan konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti strategi 

tertentu dan membutuhkan perhatian ekstrak. 

3. Pemusatan Upaya (Concentration of effeort) 
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Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan 

aktifitas, upaya memuasatkan perhatian atas aktifitas-aktifitas 

terpilih tersedia untuk aktifitas-aktifitas lain. 

4. Pola keputusan-keputusan (The Pattern of Decisions) 

Sejumlah perusahaan tertentu terkadang hanya perlu mengambil 

beberapa keputusan dalam rangka upaya mengimplementasi 

strategi yang telah dipilih.walaupun begitu , keputusan-keputusan 

itu harus saling membantu dalam arti bahwa mereka mengikuti 

pada konsistensi tertentu. 

5. Daya tembus (Pervansiveness) 

Kebutuhan akan konsistensi dengan berlangsungnya waktu pada 

aktivitas-aktifitas tersebut mengharuskan bahwa semua tingkat 

pada suatu organisasi bertindak secara hampir instinktif dengan 

cara dengan cara-cara yang memperkuat strategi tersebut. 

Kelima macam strategi dengan jelas menunjukkan bahwa strategi sebuah 

organisasi merupakan sebuah “sekrup” pusat sekitar dimana aktifitas-aktifitas 

organisator lainnya berputar. 

 

1.5.2 Komunikasi 

1.  Pengertian Komunikasi  

Menurut Anoraga dan Suyati (1999:121) bahwa istilah komunikasi atau 

dalam bahasa inggrisnya communication berasal dari kata communication yang 

berarti “pemberitahuan atau pertukaran pikiran”. Istilah communication tersebut 
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bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama yang dimaksud adalah 

“kesamaan makna”. Jadi antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi harus 

terdapat kesamaan makna, jika tidak terjadi maka komunikasi tidak dapat 

berjalan. 

Handoko (1999:232) mengartikan komunikasi sebagai “proses 

pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke 

orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari hanya sekedar 

kata-kata yang digunakan dalam percakapan tertentu tetapi juga ekspresi wajah, 

intonasi, titik putus vocal dan sebagainya”.  

Sedangkan menurut Carl Hovland yang dikutip dari buku Handoko 

(1999:232) ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan 

secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat sikap. 

Devenisi Hovlan menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi komunikasi 

bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum 

(public opinion)dan sikap public (public attitude)yang dalam kehidupan social 

dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam 

defenisinya secara khusus mengenai pengertian komunikasinya sendiri. Hovlan 

mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah prilaku orang lain 

(communication is the process to modifu the behavior of other individuals). Akan 

tetapi seseorang akan dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain 

spabila komunikasinya itu memang komunikatif. 

Sementara itu komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau 

pesan-pesan (message) dari pengirim pesan sebagai komunikator kepadar 
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penerima pesan sebagai komunikan, dala proses komunikasi tersebut bertujuan 

(feedback) untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak sebelum 

komunikan, terlebih dahulu dalam proses komunikan diberi makna sesuai dengan 

konsep yang dimilikinya. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

saluran untuk melaksanakan dan menerima upaya mekanisme perubahan alat 

untuk meningkatkan dan mempertahankan dan juga sebagai perantara serta 

dimana memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. 

 

2. Pentingnya Komunikasi   

Dalam suatu organisasi kerjasama sangat diperlukan antar anggota 

sehingga akan terjadi interaksi. Kerjasama sama tidak akan mungkinterjadi jika 

tidak ada komunikasi dan suatu perusahaan akan jatuh jika kehilangan 

komunikasi. Jadi komunikasi akan sangat berhubungan dengan maju mundurnya 

perusahaan. 

Komunikasi merupakan inti dari kepemimpinan. Kegiatan berkomunikasi 

dilakukan oleh pemimpin bukan beberapa hal, tetapi segala hal. Pemimpin tidak 

dapat mengambil keputusan tanpa informasi dari bawahan atau anggota. Informasi 

tersebut harus dikomunikasikan. Apabila suatu keputusan telah diambil, sekali 

lagi harus terjadi komunikasi. Kalau tidak, tidak seorangpun akan mengetahui 

bahwa telah diambil suatu keputusan. 

Komunikasi mempuyai arti penting untuk dapat membuat seseorang 

mengerti, percaya, mau bekerja sama dan akhirnya memberikan bantuan umum 
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dalam hubungannya dengan public opinion, komuniksi diperlukan untuk merebut 

suatu opinion public, dengan cara menggerakkan, memperluas dan menetralisir 

opini. Ditegaskan pula oleh Siagian (1989:128) mengapa komunikasi sangat 

diperlukan dalam organisasi karena adanya kebutuhan untuk mengurangi 

ketidakpastian, memperoleh informasi, menguatkan keyakinantentang jalan yang 

ditempuh oleh organisasi, dan mempergunakan wewenang fungsional. 

Oleh karena itulah masalah komunikasi perlu sekali mendapat perhatian 

untuk diteliti, dipahami, dipelajari dan dipecahkan oleh setiap orang, terlebih-

lebih mereka yang terlibatdalam organisasisebab komunikasi yang efektiflah yang 

dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. 

 

3. Tujuan komunikasi 

Komunikasi merupakan proses kesinambungan. Proses komunikasi 

menunjukkan suatu rangkaian tahap-tahap atau langkah-langkah dimana seuatu 

gagsan / pengertian dikirimkan dari sumbernya yang disebut komunikator atau 

pengirim sampai gagasna atau pengertian tersebut dijalankan oleh yang menjadi 

sasaran komunikasi yang disebut komunikan atau penerima. Oleh karena itu 

dalam komunikasi memiliki tujuan diantaranya:  

1. Supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti, sebagai komunikator 

kita harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan 

tuntas sehingga dapat mengerti dan mengikuti apa yang dimaksud. 

2. Memahami orang lain, kita sebagai komunikator harus mengerti benar 

aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan, jangan menginginkan 
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kemauannya. Keinginan berbagai pihak dapat terpenuhi dengan 

pendekatan komunikasi antar pribadi. 

3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain, kita harus berusaha agar 

gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan teori 

persuasive bukan memaksakan kehendak. 

4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakkan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. 

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang lebih banyak 

mendorong , namun yang penting harus di ingat adalah bagaimana cara 

yang baik melakukannya. (Widjaja,2002:10). 

 

4.  Kegunaan Komunikasi  

Lunaidi menyatakan bahwa gaya komunikasi yang dilksanakan secaara 

tepat oleh pimpinan dapat mempercepat perubahan sikap serta komunikasi. 

Keberhasilan penyampaian pesan atau informasi melalui proses komunikasi yang 

dilakukan sera intensif ini menunjukkan pada efektifitas komunikasi dan 

perubahan menjadi unsure penting dalam keseluruhan proses komunikasi tersebut. 

Oleh karenanya agar tujuan komunikasi ini tercapai, maka efektifitas 

komunikasi harus berjalan, sebab efektifitas komunikasi ini merupakan suatu 

upaya pencapaian sasaran yang efektif didalam berkomunikasi sehingga apa yang 

di inginkan oleh komunikator dapat dipahami dengan jelas oleh si komunikasi. 

(Widjaja, 2002: 10-11) 
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1.5.3 Pemasaran 

Pemasaran sangat dibutuhkan dalam perusahaan, agar sesuatu 

perekonomian dapat berfungsi. Pemasaran merupakan sebuah aktifitas manusia 

fundamental yang menunjang dan memperlancar proses pertukaran, dan 

pertukaran menguntungkan individu-individu, organisasi-organisasi dan 

masyarakat.  

Aktifitas aktifitas pemasaran secara langsung atau tidak langsung 

membantu menjual produk-produk organisasi yang bersangkutan. Dengan cara 

demikian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk yang inovatif. 

(Winardi, 1:1989) 

Pada umumnya, setiap perusahaan menggunakan salah satu konsep 

ataufilosofi pemasaran, yaitu filsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan 

sebagai dasar dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Seiring dengan perjalan waktu, konsep-konsep ini mengalami 

perkembangan atau evolusi pemikiran. 

Bagian pemasaran membutuhkan publisitas media massa bagi produknya. 

Oleh karena itu, bagian pemasaran membutuhkan fungsi humas untuk 

melaksanakan hal ini. Tugas PR disini adalah bagaimana menulis untuk media 

massa dan mengetahui bagaimana menangani wartawan. Dalam perspektifPR, 

upaya perusahaan untuk menarik minat atas produk perusahaan ini disebut 

marketing relation. 

Marketing relation menjadikan konsumen, baik yang sudah pernah 

menggunakan produk maupun yang belum menggunakan, sebagai target 
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khalayak. Konsep lain yang digunakanadalah costumer relation, yaitu segala 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan konsumen yang 

sudah menjadi pelanggan tetap. (Morisson,2008:19-21). 

Iklan adalah alat yang sangat penting dalam pemasaran.iklan sama dengan 

publisitas, dimana keduanya menitik beratkan pada upaya persuasi pada khlayak 

dan keduanya memakai media massa untuk menyampaiakan pesan. Namun yang 

membedakan adalah iklan mengeluarkan berita. Perbedaan kedua, iklan tidak 

melibatkan komunikasi interpersonal untuk menyampaikan informasi, sementara 

publisitas melibatkan komunikasi interpersonal. Perbedaan terakhir adalah iklan 

menjalankan fungsi pemasaran., sedangkan publisitas menjalankan fungsi 

menajemen karena murni menjalankan kegiatan PR. (Morisson,2008:21). 

 

1.5.4 Komunikasi Pemasaran 

1.  Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Menurut Mahmud Machfoed (2010:16), Komunikasi pemasaran ialah 

semua elemen dalam pemasaran yang memberi arti dan mengkomunikasikan nilai 

kepada konsumen dan stakeholders sebuah perusahaan. Komunikasi pemasaran 

adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan arus komunikasi tentang 

produk dari pemasarsampai kepada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, 

pemasaran langsung, publisitas, promosi penjualan, dan penjualan langsung, 

untuk memberikan informasi yang mereka harapkan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian oleh konsumen. Sebaiknya , konsumen 

menggunakannyadalam proses pembelian untuk menghimpun informasi tentang 
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ciri dan manfaat produk. Pada intinya proses ini adalah komunikasi, yakni 

penyampaian dari suatu sumber melalui medium kepada penerima. (Mahmud 

Machfoed, 16:2010) 

Konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran, bahwa seluruh aktivitas 

yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lainnya merupakan 

pertukaran (Sutisna, 2002:267). Sedangkan menurut sutisna, komunikasi 

pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama 

konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar. Pada tingkat  dasar 

komunikasi dapat mengeinformasikan dan membuat konsumen menyadari atas 

keberadaan produk yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk 

konsumen agar berhasrat masuk kedalam hubungan pertukaran. 

(Sutisna,2002:264) 

Dengan  demikian komunikasi pemasaran adalah suatu usaha untuk 

menyampaikan kepada public terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk atau jasa dipasar, sebagai penghasil produk, PT. Telkomsel berupaya 

menarik konsumen, sedangkan konsumen sasaran salah satunya pelanggan atau 

konsumen yang sudah menggunakan produk Telkomsel agar dapat meningkatkan 

konsumen atau pelanggan baru. 

Manfaat komunikasi pemasaran bagi perusahaan telekomunikasi 

memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi 

pemasaran yang bagus, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak 

akan mengetahui keberadaan produk yang ditawarkan oleh PT. Telkomsel. 
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 Aktifitas komunikasi pemasaran ini diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan dan membuat konsumen yang berpotensial menyadari keberadaan 

produk yang ditawarkan. Selain itu juga tujuan lain dari aktifitas ini adalah 

mampu membujuk konsumen bisa menyadari akan keunggulan produk 

telkomsel.(Sutisna 2002:24) 

2. Peran Komunikasi Pemasaran 

 Dalam proses pemasaran atau transaksi selalu ada komunikasi, baik 

komunikasi langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peran komunikasi 

pada kegiatan ini sangat penting dan berpengaruh untuk kedepannya. Pada 

awalnya komunikasi berguna untuk menginformasikan kepada konsumen tentang 

sebuah produk, sehingga konsumen mengetahui dan menyadari keberadaan akan 

sebuah produk. Pada tingkat selanjutnya komunikasi dibutuhkan untuk membujuk 

atau mempersuasi konsumen untuk memilih produk yang telah diperkenalkan. 

 Peran komunikasi juga digunakan untuk mengingat kembali konsumen 

terhadap barang yang telah dibeli pada masa lampau. Peran komunikasi dalam hal 

pemasaran adalah memberi informasi tentang perbedaan antara produk sendiri 

dengan produk kompetitor. Tidak hanya menyampaikan tentang produk saja, akan 

tetapi dalam tingkat lebih tinggi peran komunikasi digunakan untuk membentuk 

suatu citra yang dapat diterima oleh masyarakat. (Sutisna,2002:266-267) 

 

3. Tujuan Komunikasi Pemasaran 

 Tiga tujuan utama dalam komunikasi pemasaran menurut Fandy Tjiptono 

(2002:221) yaitu : 
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a. Menginformasikan yaitu : menjelaskan cara kerja suatu produk : 

menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan dan 

meluruskan kesan yang keliru. 

b. Membujuk pelanggan sasaran yaitu : membentuk pilihan merek, 

merubah pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk 

mebeli saat itu juga, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan 

salesmen, dan mengalihkan ke merek tertentu. 

c. Mengingatkan yaitu : mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan akan 

tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuuat pembeli 

tetap ingat walau tidak ada kampanye iklan, menjaga agar ingatan 

pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Sementara itu tujuan komunikasi dan respon khlayak berkaitan dengan 

tahap-tahap dalam proses pembelian, terdiri atas: menyadari (awareness)produk 

yang ditawarkan, menyukai (interest) dan berusaha mengetahui lebih lanjut, 

mencoba (trial) untuk membandingkan dengan harapannya, mengambil tindakan 

(act) membeli atau tidak membeli, serta tidak lanjut (follow up) membeli kembali 

atau pindah merek. 

Oleh karena itu komunikator harus bisa menerapkannya dalam program 

pemasaran suatu produk. 
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4. Bentuk Komunikasi Pemasaran 

Bentuk utama yang dimaksud menyangkut bebearapa hal ini diantaranya 

metode atau cara komunikasi tersebut dilakukan, apa yang 

dikomunikasikan kepada siapa dan seberapa sering dilakukan. Menurut 

Kotler (2002:626) bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 5 cara yaitu 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, 

penjualan pribadi dan pemasaran langsung. Kelima cara tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Periklanan 

Adalah segala biaya yang harus dikeluarkansponsor untuk 

melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan, 

barang atau jasa. Misalnya, iklan dimedia cetak maupun dimedia 

elektronik, brosur , buklet, dan lain-lain. (Kotler, 2002:153) 

Menurut Kotler (2002:225) periklanan didefenisikan sebagai 

berikut : 

“Periklanan adalah segala bentuk penyajian non personal dan 

promosi atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan 

pembayaran.” 

   

 Periklanan sebagai salah satu bentuk promosi yang bertujuan 

untuk mengarahkan komunikasi persuasif kepada pembeli sasaran, 

mempunyai sifat sebagai berikut: 
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a) Periklanan bersifat umum  

Iklan merupakan model komunikasi yang sangat umum, sifat 

umumnya menunjukkan bahwa produk itu sah dan standart karen 

banyak orang menerima pesan yang sama. 

b) Periklanan bersifat dapat diserap  

Iklan merupakan media yang dapat diserap, sehingga memungkinkan 

pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai 

macam pesaing. 

c) Periklanan bersifat ekspresif 

Iklan memberi kesempatan untuk mendramatisasi perusahaan dari 

produk-produknya menggunakan cetakan, suara, dan warna. 

d) Periklanan bersifat tidak manusiawi 

Iklan tidak bersifat manusiawi seperti orang wiraniaga. Pemirsa 

merasa tidak punya kewajiban untuk memperhatikan dan 

menanggapi bentuk yang di iklankan. (Kotler, 2002:222) 

 Tujuan periklanan dapat digolongkan menurut sasarannya yaitu: 

periklanan informatif adalah dilakukan besar-besaran pada tahap awal 

untuk membentuk permintaan utama, periklanan persuasif adalah 

penting dilakukan dalam tahap kompetitif, tujuannya adalah adalah 

untuk membentuk permintaan selektif untuk suatu merek tertentu, iklan 

pengingat tujuannya sangat penting bagi produk yang sudah mapan, 

bertujuan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka telah 

melakukan pilihan yang tepat. 
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 Jenis-jenis media periklanan yaitu: 

a. Koran  

Keuntungan dari iklan koran termasuk fleksibel geografis dan 

tepat waktu karena penulis iklan dapat mempersiapkan iklan 

koran secara cepat dan dengan biaya yang masuk akal. 

b. Majalah  

Dibandingkan dengan biaya media massalainnya, biaya 

perhubungan diperiklanan majalah biasanya tinggi. Karena 

majalah lebih sering ditargetkan pada pelanggan khusus dengan 

begitu akan lebih banyak pelanggan potensial. Jenis produk 

yang sering di iklankan di majalah termasuk diantaranya mobil, 

pakaian, computer dan rokok. 

c. Radio 

Radio mempunyai beberapa kekuatan sebagai media periklanan 

selektifitas dan segmentasi pemirsa, pemirsa diluar rumah yang 

besar, rendah biaya perunit dan biaya produksi, tepat waktu dan 

fleksibelitas geografi. Pemasangan iklan lokal adalah pengguna 

yang paling sering digunakan periklanan radio. 

d. Televisi  

Karena televisi adalah media audiovisual, ini memberikan para 

pemasang iklan dengan banyak kesempatan kreatif. Waktu 

periklanan di televisi dapat sangat mahal tetapi dapat 

menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. 
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e. Media luar ruang 

Media luar ruang atau iklan di luar rumah merupakan iklan 

yang fleksibel, media yang murah dan bentuk yang beragam. 

Misalnya meliputi papan reklame, balon udara raksasa, 

spanduk, baliho, dan iklan-iklan lukisan dipinggir jalan. 

Keunggulan utamanya adalah bahwa frekuensi eksposurnya 

sangat tinggi dan lagi jumlah pesaing sangat rendah. 

f. Internet dan world wide web 

Media yang tercepat pertumbuhannya, mampu menjangkau 

target pemirsa yang sempit, membutuhkan waktu pendek 

membuat iklan serta biaya sedang. 

b. Promosi penjualan 

 Perusahaan merupakan salah satu variable dalam marketing 

mix yang sangat sering dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

pemasaran produk dan jasanya. Promosi (Promotion) adalah 

kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada 

pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap 

dan prilaku. Sedangkan promosi penjualan adalah salah satu alat 

komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah penjualan dalam suatu perusahaan. Produk baru muncul 

setiap hari, dan diiklankan melalui berbagai media atau produsen. 

Program pemasaran tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk 

menyadari akan kebutuhannya. 
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 Banyak faktor yang mendorong diperlukannya program-

program ini, yaitu: 

a) Terbentuknya jarak antara produsen dan konsumen berubah 

besar, 

b) Jumlah konsumen potensial bertambah, 

c) Masalah komunikasi pasar yang sangat penting 

Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang 

mencoba  merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk 

yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. 

Sebagai bahan perbandingan, ada iklan yang didesain untuk 

tujuan lain, yaitu menciptakan kesadaran pada merek dan 

mempengaruhi sikap pelanggan. Perusahaan menggunakan 

kiatpromosi penjualan untuk menciptakan respon yang lebih kuat 

dan lebih cepat. Beberapa strategi berkenaan dengan promosi 

penjualan bagi konsumen menurut Kotler (2002:664) adalah 

pemberian contoh, kupon, penawaran uang kembali, paket harga, 

premi atau hadiah (kontes, undian, permainan), hadiah langganan, 

percobaan gratis, garansi produk, promosi gabungan serta 

pameran dan demonstrasi. 

c. Humas  

 Kegiatan public relation pada hakikatnya adalah kegiatan 

komunikasi yang bersifat timbal balik. Komunikasi yang bersifat 

timbal balik ini sangat penting dan mutlak harus ada dalam 
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kegiatan public relation. Menurut defenisi kamus terbitan Institute 

of public relation (IPR) dalam buku M. Linggar Anggoro. Teori 

dan Profesi Kehumasan (2002:2) adalah sebagai berikut: 

 “Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan 

secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik dan saling 

pengertian antara suatu organisasi dengan segenap 

khalayaknya.” 

 

Sifat dari Public Relation :  

a. Kredibilitas tinggi, dimana artikel dan berita di media massa 

lebih dipercaya dari pada iklan. 

b. Offguard, yakni public relation dapat menjangkau pihak-pihak 

yang menghindari wiraniaga atau iklan. 

c. Dramatization, yaitu public relationmempunyai potensi untuk 

mendramatisi surat perusahaan atau produk tertentu. 

Kegiatan public relation meliputi: 

a. Pers Relation : Menyajikan berita dan informasu tentang 

organisasi secara positif. 

b. Produk Publicity : Mensponsori berbagai usaha untuk 

mempublikasikan suatu produk tertentu.  

c. Corporate communication : Mempromosikan pemahaman 

tentang perusahaan baik melalui komunikasi internal maupun 

eksternal. 
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d. Lobbying : berhubungan dengan badan pembuatan undang-

undang dan pejabat pemerintahan untuk mendukung atau 

menentang undang-undang atau peraturan. 

e. Counseling : menasehati manajemen mengenai msalah public 

dan posisi serta citra perusahaan. Pemberian nasehat ini juga 

termasuk pada saat terjadi kesalah pahaman produk dan 

terjadi kurang kepercayaan masyarakat terhadap produk.. 

 Kegiatan-kegiatan di atas tidak seluruhannya mendukung 

tujuan pemasaran. Oleh karena itu, biasanya dalam departement 

Public Relation (PR) biasanya dibentuk seksi khusus yaitu 

Marketing Public Relation dan departement pemasaran dapat 

bekerja sama.  

d. Penjualan Personal (Personal Selling) 

 Penjualan personal adalah bentuk promosi yang paling 

efektif pada tahapan yang lebih lanjut terutama dalam proses 

pembelian, terutama dalam membangun preferensi, keyakinan 

dan tindakan pembeli alasannya adalah penjualan personal 

mempunyai tiga manfaat tersendiri, yaitu : 

a) Bersifat manusiawi  

Penjualan personal memungkinkan hubungan hidup yang 

langsung, interaktif dan timbal balik antara dua orang atau 
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lebih. Masing-masing bisa mengerti kebutuhan dan sifat-sifat 

orang lain secara lebih dekat menyesuaikan dengan segera. 

b) Menciptakan hubungan  

Penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis 

hubungan mulai dari hubungan pribadi yang erat. Wiraniaga 

yang efektif biasanya akan mengingat kepentingan konsumen 

jika ia mengingkan hubungan jangan panjang. 

c) Menimbulkan tanggapan 

Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban 

untuk mendengarkan pembicaraan wiraniaga. Pembeli merasa 

sangat perlu untuk memperhatikan dan menanggapi. 

Walaupun tanggapannya hanya berupa ucapan terima kasih 

sebagai basa basi saja. 

 Adapun pengertian penjualan personal adalah komunikasi 

langsung antara penjualan dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk dalam membentuk pemahaman 

terhadap produk sehingga mereka akan mencoba dan 

membelinya. 

e. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media lain 

untuk menimbulkan respon yang terukur atau transaksi 

disembarang lokasi. Dalam direct marketing komuniksai promosi 
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ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan tujuan 

agar pesan tersebut ditanggapi oleh konsumen yang bersangkutan, 

baik melalui telepon, pos, faksimili, e-mail, dan alat penghubung 

non-personal lain untuk berkomunikasilangsung dengan 

pelanggan tertentu atau calon pelanggan. 

Pemasaran langsung mempunyai sifat : 

a) Non Public : pesan biasanya ditujuakan untuk orang-orang 

tertentu. 

b) Disesuaikan : pesan dapat disesuaikan untuk menarik 

perhatian orang yang dituju. 

c) Terbaru : suatu pesan dapat ditetapkan secara cepat untuk 

diberikan kepada seseorang. 

d) Interaktif : pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan 

orang tersebut. 

 

5. Model Komunikasi Pemasaran 

Berikut ini yang disajikan model komunikasi pemasaran menurut Sutisna 

(2002:270): 
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Gambar.1.1 

Model Komunikasi Pemasaran 
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Sumber : Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, hal 270 

 

Informasi dari sumber pertama kali datang dari sumber, yaitu pihak yang 

mengirim informasi ( didalam hal ini adalah pemasar ) kepada konsumen. 

Pemasar menentukan pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara 

positif oleh penerima baik itu melalui agency iklan, tenaga penjualan, iklan 

personal selling, sales promotion, public relation maupun direct marketing. 

Keseluruhan dari proses perancangan pesan sampai penentuan jenis-jenis promosi 
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yang akan dipakai disebut proses encoding atau disebut sebagai proses 

penerjemahan tujuan-tujuan komunikasi kedalam bentuk pesan-pesan yang akan 

dikirimkan kepada penerima. 

Proses selanjutnya yaitu menyampaikan pesan melalui media, seperti 

radio, televisi, surat kabar, majalahdan brosur agar informasi yang dikirimkan 

dapat lebih jelas, rinci dan menarik, perhatian konsumen. Proses penyampaian 

pesan melalui media ini disebut sebagai proses transmisi. 

Pesan yang disampaikan melalui media akan diterima oleh penerima 

(konsumen), dan timbul respon terhadap pesan yang disampaikan tersebut. 

Respon dapat bersifat positif (sesuai dengan harapan), negatif (tidak sesuai 

dengan harapan), dan netral. Proses memberikan respon menginterpretasikan 

pesan yang diterima disebut sebagai proses decoding yang berarti penerima pesan 

memberikan interpetasi atau pesan yang diterima. 

Dari proses decoding dilanjutkan dengan tindakan konsumen sebagai 

penerima pesan. Jika pesan diterima secara positif, maka akan berpengaruh positif 

pada sikap dan prilaku konsumen. Sebaliknya jika pesan yang diterima negatif 

akan menghalangi tindakan pembelian. 

Proses akhir dari model komunikasi pemasaran ada pada tindakan umpan 

balik atas pesan yang dikirimkan. Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang 

disampaikan sesuai dengan harapan, atau justru pesan tidak sampai secara efektif. 
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6. Konsep Dasar Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang menekankan nilai tambah rencana komprehensif 

yang mengevaluasi penerapan strategi berbagai disiplin komunikasi, seperti 

periklanan umum, respon langsung, promosi penjualan, dan public relation.  

Menurut defenisi itu pesan komunikasi bisa berasal dari berbagai sumber. 

Duncan & Moriarty dalam Fandy Tjiptono (2005 : 221) mengidentifikasi empat 

sumber utama pesan komunikasi, yakni planned message, product messages, 

servis messages, dan unplanned messages.  

a. Planed messages merupakan hasil dari kampanye komunikasi 

pemasaran terencana, misalnya melalui media TV, Radio, Majalah, 

surat kabar, direct mail, website, wiraniaga, dan seterusnya. Pada 

umumnya tipe ini paling rendah kredibilitasnya, karena public 

mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan telah direncanakan 

oleh pemasar dalam rangka membujuk pelanggan untuk bereaksi 

sebagaimanayang diharapkan olehpemasar berangkutan. 

b. Product messages adalah pesan-pesan yang menyangkut perusahaan, 

dan penawarannya yang disampaikan melalui produk fisikyang 

ditawarkan, misalnya desain produk fisik, cara kerja produk, kinerja 

produk, dan seterusnya. 

c. Service messages adalah pesan-pesan yang dihasilkan melalui proses 

pelayanan/jasa, seperti penampilan, sikap dan prilaku karyawan jasa; 
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cara kerja system dan teknologi jasa dan lingkungan atau suasana 

penyampaian produk/jasa. 

d. Unplanned messages merupakan sumber pesan paling terpercaya yang 

biasanya disampaikan oleh pelanggan lainyang berintraksi dengan 

pelanggan tertentu selama proses layanan atau yang menyampaikan 

komunikasi gethok tular positifmaupun negative menyangkut 

perusahaan dan produknya. Liputan berita dan artikel di surat kabar, 

majalah, TV, radio, dan internet juga menympaikan pesan dalam 

kategori ini. 
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Tabel.1 

 Pesan Komunikasi 

Kredibilitas paling rendah           Kredibilitas paling tinggi 

PLANNED 

MESSAGES 

Komunikasi 

massa 

(contohnya, 

periklanan) 

Brosur 

Direct response 

Penjualan 

Websites 

danseterusnya 

PRODUCT 

MESSAGES 

Penampilan 

Desain 

Keguanaan 

Bahan mentah 

Proses 

produksi 

dan setrusnya 

SERVICE 

MESSAGES 

Interaksi 

dengan proses 

jasa 

Penyampainan 

Penagihan 

Penangan 

complain 

Informasi 

Dan seterusnya 

UNPLANNED 

MESSAGES 

Komunikasi 

gethok tular 

Refrensi liputan 

berita 

Gossip 

Dan seterusnya 

Sumber : Duncan &Moriarty (1997) dalam buku Fandy Tjiptono 

7.  Proses Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Dalam rangka merencanakan komunikasi pemasaran terintegrasi, setiap 

pasar perlu memahami proses komunikasi secara umum. Merangkum proses 

komunikasi yang terdiri atas prilaku komunikasi (pengirim pesan dan penerima 

pesan), alat komunikasi (pesan dan media), fungsi komunikasi (encoding, 

decoding, respons, dan umpan balik), dan gangguan. Pengirim pesan juga harus 

melakukan encoding (menerjemahkan pesan kedalam symbol-simbol tertentu, 

seperti tulisan,kata-kata, gambar, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh) sedemikian 
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rupa sehingga bisa dipahami dan bisa di interpretasikan sama oleh penerima 

dalam proses decoding (menerjemahkan symbol kedalam makna atau pemahaman 

tertentu). Selain itu, pengirim pesan hsrus mengirim pesan melalui media yang 

efisien agar dapat menjangkau audiens sasaran dan memfasilitasi saluran umpan 

balik agar dapat memantau respon audiens bersangkutan. 

1.5.5  Strategi Komunikasi Pemasaran Jasa 

Strategi komunikasi pemasaran jasa berbeda dengan komunikasi barang 

fisik dalam lima factor utama yakni: karakteristik Intangibilitypada kinerja jasa, 

keterlibatan pelanggan dalam produk jasa, manajemen penawaran, dan 

permintaan, peranan strategis staf kontak pelanggan dan berkurangnya peran 

perantara. Fandy Tjiptono (2005;249) 

a. Karakteristik intangibility pada kinerja jasa. Jasa lebih bersifat 

kinerja (performance) dari pada objek, sehingga pemasar jasa harus 

mampu mencari cara-cara jasanya yang lebih konkret dan 

mengklarifikasikan tipe kinerja yang bisa diberikan. Tangible cues 

perlu dimanfaatkan secara optimaldalam kampanye periklanan, 

terutama pada tipe jasa kontak rendah (low-contact service)yang 

melibatkan sedikit elemen tangible . selain itu periklanan tidak hanya 

di arahkan untuk mendorong pelanggan agar membeli jasa 

perusahaan, namun juga menargetkan karyawan sebagai audiens 

kedua dalam rangka memotivasi mereka untuk menyampaikan jasa 

berkualitas tinggi. 
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b. Keterlibatan pelanggan dalam produksi jasa. Tekanan untuk 

meningkatkan produktifitas dalam organisasi jasa sering 

menyebabkan dibutuhkannya perubahan yang signifikan dalam 

system penyampaian jasa, terutama menyangkut pemanfaatan 

inovasi teknologi. Apabila pelanggan bersedia menerima teknologi 

sebagai subtitusi sumber daya manusia, atau bersedia melakukan 

lebih banyak aktivitas sendiri dalam bentuk jasa swalayan, maka 

penyedia jasa bisa menekan biaya yang signifikan. Promosi 

pelanggan bermanfaat dalam memotifasi pelanggan dan menawarkan 

intensif kepada mereka untuk melakukan perubahan prilaku sesuai 

dengan kebutuhan. Promosi penjualan seperti premiums, produk 

sample, dan hadiah, biasanya bisa membantu mendorong pelanggan 

untuk mengadopsi cara baru dalam menggunakan atau memesan 

suatu jasa. 

c. Manajemen penawaran dan permintaan. Impilikasi dari karakteristik 

perishability jasa, yakni jasa tidak bisa disimpan. Iklan dan promosi 

penjualan bisa membantu pemasar jasa untuk mebentuk permintaan 

agar selaras dengan ketersediaan kapasitas jasa pada periode waktu 

spesifik. 

d. Peranan strategis staf kontak pelanggan. Pada jasa kontak tinggi, 

karyawan jasa merupakan factor sentral dalam penyampaian jasa. 

Kehadiran mereka membuat jasa lebih tangible dan dalam banyak 

kasus, juga lebih personalized. Iklan yang menampilkan karyawan 
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yang sedang bekerja bisa membantu calon pelanggan memahami 

karakteristik service encounter dan menyiratkan jani perhatian 

personal yang bisa diharapkan untuk diterima.  

e. Berkurangnya peran perantara. Salah satu perbedaan signifikan 

antara barang dan jasa, yakni pemanfaatan perantara pada sector jasa 

tidak sesering atau sebanyak pada sector manufaaktur. Pemasar 

barang fisik harus memutuskan cara mengalokasikan dana nya untuk 

periklanan, consumer promotion.Dalam konteks ini, komunikasi 

internal, personal selling, dan public relation menjadi factor krusial 

dalam menjalin dan mempertahankan relasi dan kemitraan antara 

penyedia jasa dan perantara. 

Zeithaml & Bitner dalam Fandy tjiptono (2005:250) mengidentifikasikan 

empat factor utama yang sering menyebabkan timbulnya masalah komunikasi jasa 

yakni : kurang memadainya manajemen janji jasa/layanan, baik melalui 

wiraniaga, iklan, maupun staf pelanggan, melambungnya ekspetasi pelanggan, 

kurangnya edukasi pelanggan, dan kurangnya memadainya komunikasi internal.. 

Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, Zeithaml & Bitner dalam 

Fandy tjiptono (2005:250) merekomendasikan empat strategi utama komunikasi 

pemasaran jasa antara lain: 

a. Manajemen janji jasa. Fokus utama strategi ini, mengordinasikan janji-

janji yang dibuat oleh semua sumber pemasaran eksternal dan interaktif 

dalam rangka memastikan bahwa janji-janji tersebut konsisten dan 

realistis. Strategi spesifik yang bisa diterapkan meliputi beberapa hal 
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berikut : merancang periklanan jasa yang efektif dengan berbagai cara, 

mengoordinasi komunikasi eksternal, memberikan janji yang realistis, dan 

menawarkan garansi jasa. 

b. Manajemen ekspetasi pelanggan. Focus utama strategi ini yakni 

menginformasikan kepada para pelanggan bahwa perusahaan tidak dapat 

atau tidak selalu bisa menyediakan tingkat layanan yang diharapkan 

pelanggan. Dalam sejumlah situasi, perusahaan harus memberitahu para 

pelanggannya bahwa layanan yang sebelumnya tersedia akan dihentikan 

atau akan dinaikkan harganya. Beberapa strategi spesifik yang bisa 

diimplementasikan terdiri atas beberapa hal dibawah ini: menawarkan 

pilihan atau alternative, menawarkan tiered-value service afferings, 

mengomunikasikan kriteria dan tingkat efektifitas jasa, serta 

mengasosiasikan ekspetasi yang tidak realistis.  

 

Strategi-strategi pemasaran dapat dibagi dalam empat macam tipe dasar 

sebagai berikut: menstimulasi permintaan primerdengan jalan memperbanyak 

jumlah pemakai, Menstimulasi permintaan primer dengan jalan memperbesar 

tingkat pembelian, Menstimulasi permintaan selektif, dengan jalan 

mempertahankan pembeli-pembeli yang ada, Menstimulasi permintaan selektif, 

dengan jalan mencapai lebih banyak pembeli baru.Winardi (139:1989). 
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1.5.6 Segmentasi, Targeting and Positioning jasa 

1. Segmentasi pasar 

Segmentation pasar yang diartikan sebagai proses mengelompokkan pasar 

keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen 

yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan, keinginan,perilaku dan respon 

terhadap program pemasaran spesifik. Segmentasi pasar merupakan konsep pokok 

yang mendasari strategi pemasaran dan alokasi sumber daya yang harus dilakukan 

dalam rangka mengimplementasikan program pemasaran. 

Dalam rangka merealisasikan manfaat potensial segmentasi pasar, 

perusahaan membutuhkan studi empiris mengenai kebutuhan dan keinginan 

konsumen, serta sistem manajemen yang bisa menyesuaikan proses bisnis dengan 

kebutuhan dan keinginan tersebut 

Manfaat segmentasi pasar secara terperinsi dapat membantu manajemen 

dalam : 1) menyalurkan uang dan usaha ke pasar potensial yang paling 

menguntungkan, 2) merencanakan produk yang dapat diterima pasar, 3) 

menentukan cara-cara promosi, 4) memilih media yang tepat untuk promosi, dan 

5) mengatur waktu sebaik-baiknya dalam usaha promosi. 

2. Targeting 

Targeting adalah menentukan siapa sasaran pasar yang hendak dituju, 

yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau 

dilayani. Targeting ini akan memiliki kemampuan menyebarluaskan pesan 

informasi yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada khalayak atau konsumen. 
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Dalam pemilihan segmen pasar, setiap pasar perlu mempertimbangkan 

lima alternatif pola seleksi pasar sasaran yaitu: 

a. Single Segment Concentration 

Perusahaan memilih satu pasar tunggal, dengan sejumlah 

pertimbangan. Misalnya keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, 

adanya peluang pasar dalam segmen bersangkutan yang belum banyak 

digarap, bahkan di abaikan pesaing atau perusahaan menganggap 

segmen tersebut merupakan segmen yang paling tepat sebagai 

landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya. 

b. Selektive Specialization 

Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang 

menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. 

c. Market Specialization 

Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani 

berbagai kebutuhan dari kelompok atau segmen pelanggan tertentu. 

d. Product Specialization 

Spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada penyediaan jasa 

spesifik tertentu yang di pasarkan kepada berbagai segmen pasar. 

Melalui strategi ini, perusahaan memperoleh reputaasi kuat dalam 

bidang produk spesifik. Namun, resiko utamanya adalah jika terjadi 

perubahan teknologi yang bisa berdampak pada keusangan produk 

yang dihasilkan perusahaan. 
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e. Full Market Coverage 

Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan 

semuaproduk yang mungkin dibutuhkan. Oleh sebab itu, hanya 

perusahaan besar yang sanggup menerapkan strategi ini, karena 

dibutuhkan sumber daya yang sangat besar.  

3. Positioning Jasa 

PositioningJasamerupakan tindakan merancang penawaran dan citra 

perusahaan untuk mendapatkan tempat khusus dan unik dalam benak pasar 

sasaran sedemikian rupa sehingga dipersepsikan lebih unggul dibandingkan para 

pesaing. 

 Dalam rangka menciptakan position yang tepat untuk suatu produk atau 

jasa, pemasar harus mengkomunikasikan dan memberi manfaat-manfaat tertentu 

yang dibutuhkan pasar sasaran. Secara garis besar, positioning terdiri dari tiga 

langkah utama: 

a. Memilih Konsep Positioning 

Dalam rangka memosisikan sebuah produk atau organisasi, pemasar 

harus menentukan apa yang penting bagi pasar sasaran. Setelah itu, 

pemasar dalam melakukan studi positioning untuk menentukan 

persepsi pasar sasaran terhadap berbagai produk atau toko berdasarkan 

dimensi atau atribut penting yang digunakan. 

b. Merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam 

mengomunikasikan posisi yang diharapkan. 
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Sebuah posisi bisa dikomunikasikan melalui nama merek, slogan 

penampilan atau fitur produk lainnya, tempat penjualan produk, 

penampilan karyawan, dan cara-cara lainnya. 

c. Mengordinasikan komponen bauran pemasaran untuk mencapai pesan 

yang konsisten. 

Walaupun satu atau dua dimensi/atribut merupakan komunikator posisi 

utama, semua elemen bauran pemasaran (produk, distribusi, harga, dan 

promosi) harus konsisten dan mendukung posisi yang diharapkan.  

(Fandy Tjiptono, 2005:63-74) 

1.5.7 Dimensi Strategi Harga  

Penerapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang 

keberhasilan operasi organisasi profit maupun nonprofit.harga merupakan satu-

satunya unsure bauran pemasaran yang memberikan pendapat bagi organisasi. 

Namun, keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks pemasaran jasa) 

tidak mudah dilakukan. Sebagai salah satu elemen bauran pemasaran, harga 

membutuhkan pertimbangan cermat, sehubung dengan sejumlah dimensi strategis 

harga sebagai berikut Chandra dalam Fandy Tjiptono (2005:179) : Harga 

merupakan pernyataan nilai dari suatu produk ( a statement of value ), Harga 

merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli, Harga adalah 

determinan utama permintaan, Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan 

laba, Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat, Harga 

bersifat mempengaruhi citra dan strategi positioning, dan Harga merupakan 

masalah nomor satu yang dihadapi para manajer.  
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1.5.8 Loyalitas 

Oliver mengungkapkan dalam buku Ratih Hurriyati,2010:129 defenisi 

loyalitas pelanggan sebagai berikut : 

“Customer Loyality is deefly held commitment to rebuy or repatronize a 

preffered product or service consistenly to the future, despite situasional 

influences and marketing efforts having the potential to couse switching 

behavior”. 

Dari defenisi di atas terlihat bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. 

Menurut Griffin mengungkapkan dalam buku Ratih Hurriyati,2010:129 

defenisi loyalitas pelanggandefenisi loyalitas pelanggan“Loyality is defined as 

non random purcassed expressed over time by some decision making unit”. 

Berdasarkan defenisi tersebut dapat di jelaskan bahwa loyalitas lebih mengacu 

pada wujud perilaku dan unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan 

pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang 

dipilih. 

Griffin mengemukakan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain: dapat mengurangi biaya 

pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan yang baru lebih mahal), dapat 

mengurangi biaya transaksi, dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena 
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penggantian konsumen yang lebih sedikit), dapat meningkatkan penjualan silang 

yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan, mendorong word of mountyang 

lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang 

puas, dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll).  

Perilaku pembelian ulang sering kali dihubungkan dengan loyalitas merek 

(brand loyality). Akan tetapi, ada perbedaan diantara keduanya. Bila loyalitaas 

merek mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, maka 

perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu 

yang sama secara berulang kali. 

Perilaku pembelian ulang dapat digolongkan menjadi : No Loyality, 

Spurious Loyality, Latent Loyality, dan Loyality.  

1. No Loyality 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama 

lemah, maka loyality tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan 

penyebabnya. Pertama, sikap lemah ( mendekati netral ) bisa terjadi 

bila suatu produk/jasa baru diperkenalkan atau pemasarnya tidak 

mampu mengomunikasikan keunggulan produknya. Tantangan bagi 

pemasar tersebut adalah meningkatkan kesadaran (awareness) dan 

preferensi konsumen melalui berbagai strategi bauran promosi, 

seperti menyediakan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba 

produk (bila memungkinkan), programdiskon, kampanye promosi 

dan iklan yang menekankan pada manfaat produk/jasa yang jelas, 

iklan menggunakan public figure, dan sebagainya. Penyebab 
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keduanya berkatan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek 

yang berkompetisi dipersepsikan serupa/sama. Konsekuensinya, 

pemasar mungkin sangat sukar membentuk sikap yang positif atau 

kuat terhadap produk atau perusahaannya, namun ia bisa mencoba 

menciptakan suporious Loyalitymelalui pemilihan lokasi yang 

strategis, promosi yang agresif, meningkatkan shelf space untuk 

mereknya, dan lain-lain. 

2. Suporious Loyality 

Bila sikap yang relative lemah disertai dengan pola pembelian ulang 

yang kuat, maka yang terjadi adalah Suporious Loyalityatau captive 

loyality. Situasi semaca ini ditandai dengan pengaruh factor 

nonsikap terhadap perilaku, misalnya normasubjektif dan factor 

situasional dan situasi ini bisa dikatakan pula Inertia, dimana 

konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam kategori produk 

dengan tingkat keterlibatan rendah, sehingga pebelian ulang 

dilakukan atas dasar pertimbangan situasional, seperti familiarity 

(karena penempatan produk yang strategis pada rak pajangan; lokasi 

outlet jasa dipusat perbelanjaan atau dipersimpangan jalan yang 

ramai) juga bisa menimbulkan suporious loyality.sebagai contoh 

pemasok industrial bisasaja mendapatkan pesanan ulang meskipun 

hamper tidak ada diferensiasi dengan para pesaing, semata-mata 

disebabkan hubungan interpersonal yang harmonis antara organisasi 

pembelian dan penjualan mereka. Bila disertai dengan 
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penyempurnaan kualitas produk dan komunikasi pemasaran, ikatan 

social semacam ini bisa semakin memperkokoh loyalitas pelanggan. 

3. Latent Loyality 

Situasi latent loyality tercermin bila sikap yang kuat disertai dengan 

pola pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian 

besar para pemasar ini disebabkan pengaruh factor-faktor nonsikap 

yang sangat kuat atau bahkan cenderung lebih kuat dalam 

menetukan pembelian ulang. 

4. Loyality 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para 

pemasar, di mana konsumen bersikap positif terhadap jasa atau 

penyedia jasa bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang 

konsisten. Fandi Tjiptono (2005:393-394)  

1.5.9 Defenisi Konseptual 

Dalam mendefenisikan konsep komunikasi pemasaran dalam penelitian. 

Peneliti menetapkan konsep-konsep sebagai berikut : 

1. Segmentasi sasaran 

Segmentasi adalah tahap mengkategorisasikan pasar yang hendak 

dituju dalam strategi komunikasi pemasaran, segmentasi apa yang 

hendak dijadikan sasaran dalam strategi pemasaran. 
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2. Pemilihan penyampai pesan ( komunikator ) 

Pengirim ( komunikator ) sebagai sumber pesan dalam kerangka 

keorganisasian dapat berupa karyawan biasa, manager, atau pihak 

luar yang memberikan gagasan, maksud, informasi dan bertujuan 

mengadakan komunikan. 

 

3. Pengemasan Pesan  

Proses penerjemahan tujuan-tujuan komunikasi kedalam bentuk-

bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada penerima/komunikan. 

 

4. Pemilihan sarana penyampaian pesan 

Aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarluaskan informasi, 

mempengaruhi dan membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas 

keberadaan produk melalui periklanan, promosi penjualan, humas, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. 

 

5. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan untuk mempertajam rencana dan target ditahap 

berikutnya.  
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigm dalam 

memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigma ini realita sosial 

dipandang sebagai sesuatu yang holistic/utuh,kompleks, dinamis, dan penuh 

makna (sugiono,2008:1). Penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka 

(Sugiono,2008:9) 

 

1.6.2 Tipe Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian 

yangmenggunakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata – kata, gambaran. 

peneliti akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau 

proses yang akan diteliti. Data penelitian dapat berupa narasi cerita, penuturan 

informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, perilaku, gerak tubuh, mimik, 

dan banyak hal lain.   

Peneliti akan mengamati bagaimana penerapan strategi komunikasi 

pemasaran dalam meningkatkan loyalitas konsumen pada PT. GraPARi 

Telkomsel Malang terhadap produk Simpati Loop. 
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1.6.3 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini difokuskan pada Penerapanstrategi komunikasi 

pemasaran PT. GraPARI Telkomsel malang dalam meningkatkan loyalitas 

konsumennya terhadap produk Telkomsel khususnya Simpati Loop. 

1.6.4 Lokasi Penelitian 

lokasi penelitian dilakukan di jalan Letjen S. Parman No. 47 Malang. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal 

peneliti. 

1.6.5  Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan 

purposive sampling yang termasuk kelompok sampling nonprobality. Purposive 

sampling yakni peneliti dengan menggunakan pertimbangan yang mendalam 

didalam memilih informan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan di 

diteliti berjumlah 3 orang yang mencakup dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Supervisor shop service (1 orang): yang sudah mengabdi 

diperusahaan lebih dari 5 tahun, laki-laki atau perempuan yang 

berumur maximal 35 tahun. 

2. Promotor Broadband (1 orang)  : yang sudah mengabdi 

selama 2 tahun diperusahaan, laki-laki atau perempuan yang 

berumur maximal 25 tahun 

3. Sales promotion (1 orang)  : yang sudah mengabdi di 

perusahaan lebih dari 1 tahun dan mengerti betul dengan 
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pemasaran, laki-laki dan perempuan yang berumur maximal 25 

tahun. 

 

1.6.6  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang ingin di dapat berupa kata-kata, document 

pribadi, catatan lapangan, dokumentasi resmi yang semua itu bersangkutan 

dengan strategi pemasaran yang ada di Telkomsel. Untuk pengumpulan data-data 

tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan: 

1. Wawancara  

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan 

wawancara tidak berstruktur (unstructured interview). Wawancara 

tidak berstruktur (unstructured interview)adalah wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. 

Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah santri 

Kalimantan dipondok pesantren tebuireng jombang. Adapun 

wawancara ini di lakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran PT. GraPARI Telkomsel Malang 

dalam meningkatkan loyalitas konsumen. 
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2. Dokumentasi  

Teknik yang terakhir adalah dokumentasi, dimana 

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik ini juga sebagai kelengkapan dan 

kevalidan data sebagaipendukung data-data yang telah diperoleh dari 

teknik lainnya yang digunakan. 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang berbentuk tulisan, 

berupa gambaran biografi data dari instansi yang terkait, data-data 

yang sesuai dengan topik penelitian serta diperlukan untuk identitas 

diri individu yang menjadi obyek penelitian. Data yang berbentuk 

gambar berupa foto-foto subyek saat mereka berinteraksi serta lokasi 

penelitian. 

 

1.6.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistemis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 
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dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Sugiono,2008:88) 

Aktifitas dalam analisis data yaitu data colection, data reduction,Data 

Display dan conclusion drawing verification: 

a) Data Collection (Pengumpulan Data) 

 Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan objek 

penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata, 

fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh 

peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan 

beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan 

dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera, dan video 

tipe. 

 

b) Data Reduction (Reduksi Data) 

 Reduksi data sebagian proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari 

lapangan. Dengan reduksi data memudahkan penelitian untuk 

mengumpulkan data penelitian di lapangan. Tahapan reduksi data 

dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, 

serta mengorganisasi data sehingga mengarahkan, membuang 
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bagian data yang tidak diperlukan, sehingga memudahkan untuk 

melakukan penarikan kesimpulan. 

c) Data Display (Penyajian Data) 

 Seperti peneliti mereduksi data, langkah selanjutnya yang 

ditempuh adalah mendisplay data. Peneliti akan menyajikan data 

dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowehart 

dan sejenisnya. Miles dan Huberman, (dalam Sugiono 2008: 249) 

menyatakan “ the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has beennarrative test”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan menggunakan data display maka diharapkan peneliti 

akan diberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, dan 

merencanakn kerja selanjutnya dengan melihat apa yang telah 

dipahami selanjutnya. 

d) Conculation Drawing/verification 

 Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian 

data, langkah yang keempat adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan pada penelitan kualitatif diharapkan dapat 

menjawab yang ada dirumuskan masalah yang telah dirumuskan 

sejak awal ditambah dengan bukti-bukti atau data-data yang telah 

ada. 
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Gambar : 1.2 

Skema teknis analisis data (interaktive model): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sugiono (2008:247) 

 

1.6.8 Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan cara Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 

triangulasi teknik dan sumber. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara wawancara, dan 

dokumentasi penelitian. 

Data 

Colection 

Data 

Reduction 

Data 

Display 

Conclusions 

Drawing/Verifying 
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Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya 

adalah supervisor shop sevice, promotor broadband, dan sales promotion. 


