
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Situasi krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia, pada sektor 

usaha pariwisata semakin berkembang dan menjadi unggulan pemasukan devisa di 

masa mendatang. Hal tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu semakin 

meningkatnya permintaan terhadap salah satu usaha sub-sektor pariwisata yaitu 

pelayanan akomodasi. Akomodasi dalam hal ini adalah penginapan, makanan, 

tempat duduk, kamar tidur dan sebagainya. Unsur akomodasi tersebut tidaklah 

sekedar dilihat dari segi kuantitasnya saja, tetapi juga dari kualitas produk yang 

dihasilkan. Dewasa ini persaingan dalam dunia usaha semakin ketat menuntut 

setiap perusahaan untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Persaingan tersebut 

juga terjadi dalam dunia apartemen. Tingginya persaingan di dunia apartemen 

ditandai dengan semakin banyaknya bangunan apartemen. Demikian juga kualitas 

produk, tidaklah hanya diserahkan pada kelengkapan fasilitas apartemen saja, tetapi 

diperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengelola dengan segala daya 

kreatif dan inovatifnya dicurahkan untuk kemajuan perusahaan. 

Bidang usaha apartemen merupakan bagian dari usaha kepariwisataan yang 

menyediakan pelayanan akomodasi serta pelayanan-pelayanan pendukung lainya 

yang dikelola secara komersial. Perusahaan property mencoba mempertunjukan 

mutu jasa yang tampak dalam bukti fisik dan penyajian. Pembangunan apartemen 

mengembangkan gaya yang tampak dalam menangani konsumen sehingga dapat 
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menyampaikan tawaran nilai kepada konsumen yang dituju, baik itu kebersihan, 

kecepatan dan manfaat lain.  

Setiap perusahaan menganut filosofi pemasaran diyakini perusahaan 

sebagai dasar dari setiap kegiatanya dalam mamuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Begitu juga dengan perusahaan jasa, memerlukan komunikasi 

pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan pembeli sebanyak mungkin  seperti 

pada Apartemen  Soekarno Hatta. Sebelumnya kebanyakan perusahaan 

menempatkan komunikasi pemasaran berada di bawah iklan dan promosi, namun 

seiring perkembangan, komunikasi pemasaran muncul sebagai suatu bentuk 

komunikasi yang lebih komplek dan berbeda. Banyak perusahaan membentuk 

hubungan masyarakat pemasaran (marketing public relations) untuk mendukung 

secara langsung promosi perusahaan dan pembentukan citra perusahaan. 

Persaingan pasar di sektor properti khususnya pembangunan apartemen semakin 

sengit di tengah krisis keuangan global. Pembangunan apartemen terus 

bermunculan di Indonesia. Akibatnya, investor apartemen melakukan berbagai cara 

untuk menawarkan apartemennya, termasuk harga yang bersaing. Semakin 

berkembangnya industri properti di Indonesia, di televisi, di radio, di koran, di 

internet, bahkan di wiper-wiper mobil dilakukan penawaran apartemen. 

Menarik memang penawaran yang diberikan, dari mulai sertifikasi hak 

guna, hak milik, strata milik, dan seterusnya, ada pula yang menawarkan dengan 

hadiah yang menjanjikan. Selain di Jakarta, yang menjadi objek pengembangan 

adalah kota-kota besar lainnya, seperti Surabaya, Malang, Semarang, Balikpapan 

bahkan Medan. Semua itu lantaran menjadi pusat industri ekonomi yang sedang 
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digarap baik pemerintah maupun swasta. Dapat dibayangkan pusat kota yang 

dikembangkan menjadi pemukiman strategis.  

Manajemen perusahaan properti terutama di perumahan dan apartemen 

mewah sangat jeli menangkap peluang pasca-krisis moneter. Ada segelintir 

kelompok yang tidak terpengaruh oleh krisis karena menyimpan uang di luar 

negeri. Krisis yang membuat sektor perbankan ambruk mengurangi kepercayaan 

mereka terhadap perbankan. Uang nasabah kelas kakap itu pun melayang-layang 

mencari lahan untuk hinggap. Momentum inilah yang dimanfaatkan para 

pengusaha properti. Keuntungan di sektor properti masih cukup menggiurkan. 

Itulah sebabnya, sewaktu terjadi booming properti pada 2008 dan 2009, para 

pembeli apartemen bukan pemakai langsung. Mereka adalah investor yang 

membeli untuk dijual lagi. Inilah yang tidak disadari oleh pemain lama di bidang 

properti. 

Kondisi itu melahirkan fenomena baru broker atau fund manager 

apartemen. Sekelompok orang patungan membeli apartemen, lalu menyewakannya 

hingga empat tahun kemudian dijual. Bahkan apartemen yang belum jadi diserbu 

peminat. Hukum ekonomi yang berlaku di sektor properti agak unik. Apartemen 

yang belum jadi biasanya lebih mudah dijual. Kalau sudah jadi tapi belum ada yang 

beli, citranya malah anjlok. Beberapa pemilik menjadikan apartemennya sebagai 

lahan investasi. Maklum, pola senya-menyewa apartemen sedang ngetren saat ini. 

Sebuah apartemen tipe tiga kamar ukuran 150-170 meter persegi, misalnya, 

disewakan US$ 2.500-US$ 3.000, atau Rp 23 juta hingga Rp 27 juta, sebulan. 

Padahal, modalnya sekitar Rp 2,5 milyar. Berarti satu tahun sudah balik modal. 
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Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota 

Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan 

kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. 

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang 

tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. 

Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan 

pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang 

berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa 

Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Untuk 

memenuhi keinginan masyarakat akan sarana rekreasi atau tempat bermain anak-

anak di tengah kota yang memadai dan terjangkau dibangun taman Rekreasi. Selain 

itu di Malang banyak dijumpai pembangunan ruko toko baru. 

Perkembangan apartemen di Malang masih belum pesat seperti di Jakarta, 

Surabaya maupun di Bandung. Hal ini disebabkan karena kota Malang secara 

ekonomi belum seperti di kota besar tersebut. Namun sekarang kota Malang 

perkembangan sosial ekonomi sudah sangat berubah. Sehingga permintaan akan 

adanya apartemen sedikit banyak memberi peluang pembangunan apartemen. 

Sekarang sudah ada pembangunan tiga apartemen di kota Malang yaitu Apartemen 

Soekarno Hatta, Malang City Point dan Malang Trade Centre. Dimana apartemen 

ini membidik pangsa pasar kaum eksekutif dan kalangan atas. Sehingga menjadi 

hal yang menarik untuk diteliti bagaimana Apartemen Soekarno Hatta Malang 

dalam memasarkan produknya kepada masyarakat bekerja sama dengan media 

surat kabar diantaranya adalah Jawa Pos dan Malang Pos. 
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Begitu juga pertumbuhan akomodasi di Malang dengan fenomena 

maraknya pembangunan apartemen saat ini. Apartemen atau rumah publik pada 

dasarnya adalah memiliki rumah di lahan yang semakin terbatas, jawaban untuk 

memiliki rumah dengan fasilitas yang kompak dan efisien, atau mempunyai rumah 

yang terjangkau di area favorit.  

Selain itu sebagai pilihan gaya hidup atau bahkan bisa menjadi representasi 

kelas tertentu, karena pertumbuhan ekonomi kelas menengah baru hampir di 

banyak tempat di Indonesia atau di negara lain, yang mana golongan ini notabene 

mempunyai daya mobilitas dan daya beli yang tinggi, sehingga merupakan sasaran 

yang pas untuk dieksploitasi seluruh kebutuhannya. Jadi kebutuhan apartemen 

adalah gaya hidup yang elegan dan esklusif. 

Pembangunan-pembangunan ini merupakan geliat roda ekonomi dan 

property di Malang adalah upaya integral untuk kembali menaikkan pamor Malang 

sebagai kota tujuan wisata. Salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi memang 

dengan mudah terlihat secara makro dengan pesatnya pertumbuhan properti 

termasuk apartemen-apartemen ini, dan menjadi lahan investasi menarik bagi para 

penanam modal baik dalam maupun luar negeri. 

Dari sedikit ulasan di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti 

aktifitas komunikasi pemasaran yang ada di Apartemen Soekarno Hatta yang 

tertuang dalam judul: “AKTIFITAS KOMUNIKASI PEMASARAN 

APARTETEMEN  SOEKARNO HATTA”. 
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B.   Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apa saja aktivitas komunikasi pemasaran yang 

dilakukan marketing Apartemen  Soekarno Hatta?” 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aktifitas komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh marketing 

Apartetemen  Soekarno Hatta? 

 
D.  Manfaat Penelitian 

 1. Secara Akademis 

  Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan 

ilmu komunikasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya penerapan konsep tentang komunikasi pemasaran. 

 2. Secara Praktis  

 Dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap masalah-

masalah yang timbul pada instansi terkait dalam hal ini Apartetemen  

Soekarno Hatta mengenai komunikasi pemasaran yang tepat dalam 

memasarkan apartemen untuk meningkatkan hunian atau konsumen. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

1.  Komunikasi Pemasaran 

a.  Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Menurut Sutisna (2002:267) komunikasi pemasaran merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 
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mengenai keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran dapat 

dipahami dengan menguraikan dua unsur pokok, komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi diartikan sebagai proses di mana pemikiran dan 

pemahaman disampaikan antar individu atau proses antar organisasi. 

Sedangkan pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan 

organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka 

dengan konsumennya. Jika digabungkan komunikasi pemasaran memiliki 

definisi sebagai komunikasi yang di dalamnya terdapat penawaran-

penawaran barang atau jasa yang disebarluaskan kepada konsumennya. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah 

penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan sebagainya 

dengan menggunakan lambang-lambang atau kata-kata, gambar, bilangan, 

grafik dan lain-lain (Rosady Ruslan, 2002 : 17). Sedangkan pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Kotler, 1997 : 8). Pemasaran lebih umum pengertiannya 

dari pada komunikasi pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak 

melibatkan aktivitas komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek 

yang memfasilitasi terjadi pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada konsumen atau kliennya (Shimp, 2003 : 4).  
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Menurut Nickels menyebutkan komunikasi pemasaran merupakan 

pertukaran informasi 2 arah dan persuasi yang memungkinkan proses 

pemasaran berjalan secara efektif dan efisien (Basu, 2000:234). Kemudian 

menurut Sutisna (2001:267) komunikasi pemasaran merupakan suatu usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran  

mengenai keberadaan sebuah produk. 

Menurut Swastha dan Irawan dalam bukunya manajemen pemasaran 

modern, komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh pembeli dan penjual, dan merupakan kegiatan yang membantu dalam 

pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran 

agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk 

berbuat lebih baik.  

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat tidak akan 

mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. Komunikasi yang efektif 

dapat merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah laku yang sudah 

dirubah sebelumnya. Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang 

lainnya, selain itu juga menginformasikan, membujuk, mengingatkan, 

menawarkan sarana pertukaran itu sendiri, juga sebagai sarana pengantaran 

nilai-nilai sosial kepada masyarakat (Setiadi, 2003 : 250).  

Komunikasi pemasaran tanpa adanya strategi yang efektif dan 

kondusif, tidak akan dapat mencapai sasaran dan tujuan pemasaran, karena 

pemasaran merupakan kegiatan yang akan membawa hasil bagi suatu 
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perusahaan, sehingga sebagai upaya mencapai hasil-hasil tersebut 

diperlukan suatu strategi. Dengan demikian strategi komunikasi pemasaran 

merupakan serangkaian rancangan usaha yang terencana dan sistematis 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan pemasaran dalam hal ini dapat 

menembus segmen pasar suatu perusahaan. 

Ada dua sifat dasar dari komunikasi pemasaran, yaitu komunikasi 

tertuju (independed) dan tidak tertuju (unitended). Orang dalam 

berkomunikasi pada umumnya ingin agar pesan yang disampaikan kepada 

orang yang tertuju atau dimaksudkan diterima dan dipahami sepenuhnya. 

Pesan (message) diartikan tidak asal diterima saja, tetapi memiliki 

interpretasi dengan maksud yang sama dengan apa yang diinginkan atau 

paling ideal dan efisien yang memang diinginkan dalam proses komunikasi 

pemasaran (Prisgunanto, 2006:14). 

Komunikasi pemasaran tertuju (intentional) yang memang 

dimaksudkan diterima oleh konsumen tertuju dinamakan komunikasi 

sentripetal. Komunikasi pemasaran sentripetal didefiisikan bila segala usaha 

komunikasi dilakukan untuk perbaikan dan dikoordinasikan  agar  

memberikan citra baik dan tetap dipasaran, lebih fokus pada tujuan dan 

maksud yang khusus dengan khalayak sasaran yang khusus juga. 

Sebaliknya, bila berkaitan dengan komunikasi pemasaran yang tidak tertuju 

dengan konsumen atau komunikasi yang tidak tertuju, maka juga selalu 

dikaitkan dengan istilah komunikasi sentrifugal. (Prisgunanto, 2006:17). 

Lingkup komunikasi pemasaran terbagi menjadi dua bagian besar 

yakni komunikasi pemasaran internal dan eksternal. Komunikasi internal 
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lebih memiliki kekuatan dan berhubungan dengan komunikasi organisasi ke 

dalam perusahaan. Dalam komunikasi pemasaran eksternal, pesan akan 

membuat gambaran bisnis pemasaran yang ada. Di sini, tetap saja tujuan  

utama komunikasi pemasaran adalah citra atau image perusahaan yang ada. 

Yang menjadi sasaran dalam komunikasi eksternal adalah para stakeholders 

(konsumen dan khalayak). Efek dari komunikasi pemasaran memang tidak 

spontan, tetapi memerlukan waktu dan proses sejalan dengan waktu 

(Prisgunanto, 2006:23). 

b.  Unsur-unsur Komunikasi Pemasaran   

  Beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi pemasaran adalah 

yang tercakup dalam bauran pemasaran (Shimp, 2003: 112), yaitu: 

a. Product, berupa wahana-wahana yang  terdapat dalam apartemen  

b. Price, harga yang ditawarkan apartemen apakah sudah sesuai dengan 

market apartemen 

c. Place, lokasi apartemen beserta alasan pemilihannya 

d. Promotion, alat-alat promosi yang digunakan untuk mempromosikan 

apartemen 

e. Man, orang-orang beserta skil yang terdapat di apartemen 

f. material, meliputi peralatan-peralatan yang menunjang operasioal 

apartemen beserta pemeliharaannya 

g. Money, biaya yang dikeluarkan oleh apartemen dalam segala hal mulai 

dari pembangunan, pemeliharaan, gaji karyawan, biaya harian, iklan dan 

event 

h. machine, peralatan mesin yang digunakan dalam operasional apartemen 
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i. Method, metode yang digunakan apartemen dalam hal promosi. 

 
c.  Tujuan Komunikasi Pemasaran  

 Seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian 

satu atau lebih tujuan-tujuan dibawah ini:  

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, setiap organisasi 

pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih produknya 

dan bukan produk pesaingnya, untuk itu konsumen harus mempunyai 

keinginan terhadap suatu kategori produk terlebih dahulu, sebelum 

memutuskan untuk membeli merek tertentu.  

b. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness), upaya untuk 

membuat konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan dan 

komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, memberi informasi 

kepada orang banyak tentang ciri khusus dan manfaatnya, serta 

menunjukkan perbedaannya dari merek pesaing, dan menginformasikan 

bahwa merek yang ditawarkan lebih baik ditinjau dari sisi fungsional 

atau simbolisnya.  

c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intention), jika komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen 

akan mereknya, konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif 

terhadap merek tersebut dan mungkin akan muncul keinginan untuk 

membeli suatu produk di masa yang akan datang.  

d. Memfasilitasi pembelian, jika usaha komunikasi pemasaran sebuah 

perusahaan benar-benar efektif, konsumen akan memahami mengapa 
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harga merek tersebut lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih 

menarik dengan harga premiumnya tersebut. Iklan yang efektif, display 

yang menarik didalam toko, serta variabel komunikasi pemasaran 

lainnya berfungsi untuk memfasilitasi pembelian dan memberikan 

solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran  

non promosi (produk, harga dan distribusi) (Shimp. 2003 : 160-162).  

Tujuan dari komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah produk/jasa 

yang dihasilkan oleh perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen/masyarakat, tentunya produk/jasa yang dihasilkan memiliki 

kualitas tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. Perusahaan harus 

mampu mencapai dan mempertahankan kualitas produk/jasa yang 

dihasilkan sehingga komunikasi pemasaran dapat mencapai hasil yang 

maksimal.  

d.   Model Komunikasi Pemasaran  

 Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk di pasar. Komunikasi pemasaran perlu dirancang sedemikian rupa 

sehingga proses komunikasi berjalan efektif dengan biaya yang efisien, 

karena komunikasi pemasaran ini memerlukan dana yang sangat besar.  
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Gambar 1.2 

Model Komunikasi Pemasaran 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber :  Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi Untuk Strategi 

dan Penelitian Pemasaran (Setiadi, 2003 : 251-252).  
 
Model komunikasi pemasaran tersebut diatas meliputi :  

a. Sumber (sender) : Pertama kali pesan datang dari sumber. Dalam 

pemasaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran 

kepada konsumen.  

b. Pemasar : Menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami 

dan direspon secara positif oleh penerima dalam hal ini konsumen 

(menentukan jenis komunikasi yang akan digunakan).  

c. Encoding : Keseluruhan proses dari perancangan pesan sampai 

penentuan jenis promosi yang akan dipakai (proses menerjemahkan 

tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-bentuk pesan yang akan 

dikirimkan kepada penerima).  

d. Transmisi : Menyampaikan pesan melalui media cetak atau elektronik.  

Sumber   Tindakan   Encoding   Transmisi  Decoding 

Umpan Balik  

Pemasar   Perilaku 
konsumen   

Agency, tenaga 
penjual, iklan, 

personal selling, 
public relation, 

direct marketing 

Radio, TV, 
surat kabar, 

majalah 
brosur  

Respon dan 
interpretasi 

oleh 
penerima  
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e. Decoding : Pesan melalui media akan ditangkap oleh penerima 

kemudian direspon dan diharapkan akan mempengaruhi perilaku 

konsumen. Penerima pesan memberi respon dan menginterprestasikan 

pesan yang diterima.  

f. Tindakan : Jika pesan sampai diterima secara positif, maka dapat 

berpengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif 

terhadap produk akan mendorong kepada pembelian. Oleh karena itu, 

pembentukan sikap positif terhadap produk sangat penting dilakukan 

oleh pemasar.  

g. Feedback (umpan balik): Proses terakhir dari komunikasi pemasaran 

adalah pemasar mengevaluasi apakah pesan mendapat respon tidak 

sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan ini dapat dilihat 

melalui tingkat penjualan, apakah mengalami peningkatan setelah 

penyampaian pesan tersebut dilakukan. 

 
2.  Bentuk-Bentuk Komunikasi Pemasaran 

a. Advertising 

1. Pengertian Advertising 

Advertising atau perikianan adalah komunikasi komersil dan non 

personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang 

ditransmisikan ke suatu khalayak target melalui media bersifat masal seperti 

televisi, radio, koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame 

luar ruang atau kendaraan umum. (Johnson, 2004:3). 
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Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun 

kesadaran (awareness) terhadap keberadaan jasa. yang ditawarkan, untuk 

menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, untuk 

membujuk calon customer, untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut 

dan untuk membedakan dari perusahaan atau dengan perusahaan yang 

lainnya (differentiate the service) yang mendukung perusahaan jasa. 

2. Fungsi Advertising 

a. Iklan bersifat memberikan informasi (informative advertising), adalah 

iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk maupun jasa dalam 

tahap ringkasan (perkenalan) sehingga menciptakan permintaan produk 

tersebut. 

b. Periklanan menjalankan sebuah fungsi persuasif (persuasive advertising). 

Iklan menjadi penting pada situasi persaingan dimana sasaran perusahaan 

adalah menciptakan permintaan yang selektif akan merek tertentu. 

c. Periklanan menjalankan sebuah fungsi pengingat (reminder advertising). 

Iklan ini akan sangat penting dalam tahap kedewasaan (majurity) suatu 

produk untuk menjaga agar konsumen selalu ingat akan produk tersebut. 

(Johnson, 2004: 10-11). 

d. Iklan pemantapan (reinforcement advertising), yang berusaha meyakinkan 

para pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 

3. Klasifikasi Advertising 

a. Periklanan Produk 



 16

Porsi utama pengeluaran periklanan produk dibelanjakan untuk 

presentasi dan promosi produk-produk baru, produk-produk yang ada, 

dan produkproduk hasil revisi. 

b. Periklanan Eceran 

Periklanan eceran bersifat lokal dan berfokus pada toko, tempat dimana 

beragam produk dapat dibeli atau di mana suatu jasa ditawarkan. 

Periklanan eceran menekankan pada harga, ketersediam, lokasi, dan jam 

jam operasi. 

c. Periklanan Korporasi 

Fokus penelitian ini adalah membangun identitas korporasi atau untuk 

mendapatkan dukungan publik terhadap sudut pandang organisasi, 

Kebanyakan periklanan korporasi dirancang untuk menciptakan citra 

menguntungkan bagi sebuah perusahaan dan produk-produknya meski 

demilcian, perilklanan citra secara khusus mengindikasikan kampanye 

korporasi yang menyoroti keunggulan atau karakteristik 

menguntungkan dari perusahaan sponsor. 

d. Periklanan Bisnis ke Bisnis 

lklan ini berfungsi sebagai jembatan penghubung ketika sebuah 

perusahaan berbicara kepada perusahaan lain. Munculnya iklan bisnis 

pada umumnya berkaitan dengan penerbitan saham baru, rencana 

ekspansi baru membangun goodwill korporat atau memperkenalkan 

struktur dan layanan perusahaan yang baru. 
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e. Periklanan Politik 

Periklanan politik seringkali digunakan para politisi untuk membujuk 

orang untuk memilih mereka.  

f. Periklanan Respon Langsung 

Periklanan respon langsung melibatkan komunikasi dua arah di antara 

pengiklan dan konsumen. Periklanan tersebut dapat menggunakan 

beberapa media periklanan seperti pos, televisi, koran, atau majalah, dan 

apabila tertarik konsumen dapat menanggapi iklan tersebut lewat pos, 

telepon atau faks. Banyak perusahaan sekarang memperbolehkan 

konsumen menanggapi secara online. Produk biasanya dikirim ke 

konsumen lewat pos. 

g. Periklanan Pelayanan Masyarakat 

Iklan jenis ini berfungsi sebagai sarana pemerintah, otoritas departemen 

tertentu maupun institusi dan organisasi amal untuk 

mengkomunikasikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kepentingan 

masyarakat. Pada  umumnya kebanyakan iklan ini diawali dengan iklan 

strategis dan kemudian didukung oleh iklan taktis. Banyak pakar 

membangun merek yang percaya bahwa setiap iklan adalah iklan 

strategis. Begitu logo atau  merek dagang dicantumkan, merek itu mulai 

berbicara. Oleh karena itu baik iklan taktis maupun iklan di yellow 

pages memilki nada dan tata cara dari merek tersebut. 

 

 

 



 18

h. Periklanan Advokasi 

 Periklanan advokasi berkaitan dengan penyebaran gagasan-gagasan 

dan klarifikasi isu sosial yang kontroversial dan menjadi kepentingan 

masyarakat. 

4. Macam-Macam Media PerikIanan 

Pelaksanaan komunikasi pemasaran tindakan hanya menggunakan 

satu jenis media. Karena pesan tidak akan diterima oleh konsumen. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa preferensi konsumen saat ini 

telah mengalami pergeseran. Maka menggunakan berbagai jenis media akan 

semakin menguntungkan bagi pelaksanaan komunikasi pemasaran. Pada 

dasarnya media dapat dibagi menjadi tiga kategori besar antara lain media 

elektronik, media cetak dan media lainnya. 

a. Media cetak 

Media cetak adalah kumpulan berbagai media informasi yang 

dibuat (diproduksi) dan disampaikan kepada khalayak sasaran (pembaca) 

melalui tulisan (cetakan) dan seringkali disertai gambar sehingga dapat 

dilihat dan di baca. Informasinya bisa bersifat umum (berita umum), bisa 

juga khusus (majalah profesi, buletin keilmuan, newsletter dan 

sebagainya). (Madjadikara, 2004:11-12).  

b. Koran 

Majalah koran adalah hibrida dari dua media cetak. Koran 

memiliki satu editor dan staff majalah terpisah, dan formatnya 

menyerupai dengan yang terdapat pada majalah, dengan kisah-kisah lebih 

panjang yang diilustrasikan melalui foto-foto berwama ukuran besar. 
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Koran mampu menjangkau rumah tangga-rumah tangga di wilayah 

tertentu. Pembaca koran sebagaian besar adalah kaum wanita profesional 

dan orang-orang dewasa berpendidikan tinggi. (Johnson, 2004:251-252). 

c. Majalah 

Dalam beberapa dekade terakhir, majalah merupakan satu media 

yang tumbuh pesat untuk melayani kebutuhan dan kepentingan 

pendidikan, informasi, serta hiburan dari banyak pembaca dalam pasar 

konsumen maupun bisnis. Majalah umumnya dikategorikan berdasarkan 

khalayak luas yang mereka layani, misalnya majalah konsumen, majalah 

bisnis, majalah pertanian, majalah komputer/internet dan lain sebagainya. 

(Johnson, 2004:241-242). 

d. Media elektronik 

Media elektronik terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu 

media yang hanya bisa di dengar (audio), khususnya media radio dan 

media yang bisa didengar dan dilihat (audio visual), khususnya televisi. 

Di kota-kota besar sering terdapat media luar ruang (MLR) berbentuk 

papan reklame (billboard) yang bisa menampilkan gambar bergerak 

seperti televisi. Jenis media ini disebut megatron. Media radio dan 

televisi membuat sasaran komunikasi tidak perlu aktif. Pesan tetap 

sampai pada mereka saat mereka sengaja maupun tidak sengaja, suka 

maupun tidak suka mendengar atau melihat program televisi ataupun 

radio. Demikian halnya dengan iklan yang ada di bioskop, layar tancap 

ataupun megatron. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, jenis 

media audio visual ini terus berkembang. Misalnya teknologi internet, 
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kini telah memanfaatkan komputer pribadi (PC) sebagai media yang juga 

bisa menyampaikan dan menerima pesan-pesan iklan audio visual 

langsung dari rumah-rumah dan perkantoran dengan jangkauan global. 

(Madjadikara, 2004:13) 

3. Media lainnya 

Yang dimaksud dengan media lainnya adalah media luar ruang 

(MLR) atau dalam bahasa inggrisnya disebut outdoor media. PerikIanan 

luar ruang merupakan bentuk perikIanan tertua yang sudah dilakukan 

sejak ribuan tahun yang lalu. Periklanan luar ruang dianggap sebagai 

perikIanan pelengkap bukan yang utama. Media ini disebut sebagai 

media luar ruang, karena media ini terletak di luar ruangan dengan 

maksud agar bisa dilihat oleh khalayak umum. 

 
b. Promosi Penjualan 

1) Pengertian Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah sebuah kegiatan atau materi (atau keduanya) 

yang bertindak sebagai ajakan, memberikan nilai tambah atau insentif untuk 

membeli produk, kepada para pengecer, penjual atau konsumen (Johnson, 

2004:331). Menurut Sofyan Assauri (1999:255) Promosi Penjualan adalah 

“Kegiatan-kegiatan di luar penjualan perseorangan, periklanan, dan publisitas 

yang menstimulasi pembelian oleh konsumen dan keefektifan dealer, misalnya 

pameran, pertunjukan, demontrasi serta berbagai kegiatan penjualan luar biasa 

yang bukan kerja rutin biasa. Menurut Basu S. (1999) Istilah penjualan sering 

digunakan secara sinonim dengan istilah promosi meskipun yang dimaksud 
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promosi. Penjualan hanya meliputi kegiatan pemindahan barang/jasa atau 

penggunaan penjual saja, dan tidak terdapat kegiatan periklanan atau kegiatan 

lain yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Jadi, penjualan hanya 

merupakan bagian dari kegiatan promosi. 

 
2) Tipe Promosi Penjualan 

Promosi penjualan bisa dikelompokkan ke dalam tiga tipe antara lain 

promosi konsumen (consumer promotion), promosi dagang (trade 

promotion)dan promosi wiranaga. (Tjiptono, 2005:235). Adapun pembahasan 

ketiga promosi penjualan ini adalah sebagai berikut. 

a) Promosi konsumen (consumer promotion). 

Promosi konsumen ini diarahkan pada penggunan akhir sebuah barang 

atau jasa. Kekuatan-kekuatan utama dari promosi konsumen adalah 

keragaman dan fleksibilitasnya. 

b)  Promosi dagang (trade promotion). 

Promosi dagang merupakan promosi dari perusahaan yang ditujukan 

kepada para pengecer dan grosir dengan memberikan diskon, bantuan 

peralatan, merchandise, specialty advertising atau insentif lain. 

c)  Promosi wiraniaga (salesforce promotion). 

Promosi wiraniaga mirip dengan kontes penjualan, yakni cara 

mempromosikan barang dan jasa dengan menawarkan berbagai macam 

hadiah untuk konsumen (konsumen wajib menebak teka-teki yang 

diajukan oleh wiraniaga). 
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3. Tujuan Promosi Penjualan 

Adapun tujuan dari promosi penjualan antara lain: 

1. Tujuan komunikasi untuk menarik perhatian yang dapat menunjuk 

konsumen ke produk tersebut. 

2. Inisiatif adalah menggaungkan kelonggaran, bujukan atau kontribusi yang 

memberi nilai bagi konsumen. 

3. Undangan, yaitu mengundang konsumen untuk terlibat dalam transaksi itu 

secepatnya. 

 
4. Bentuk-Bentuk Media Promosi Penjualan 

Adapun macam media promosi penjualan antara lain: 

1. Kupon 

Kupon adalah sebuah sertifikat dengan nilai tertulis tertentu yang 

ditunjukkan kepada toko pengecer guna mendapat pengurangan harga produk 

tertentu selama periode waktu tertentu. Empat sarana utama untuk 

mendistribusikan kupon adalah media massa (koran dan majalah), pos 

langsting, kemasan (di dalam dan di atas kemasan), serta toko. (Johnson, 

2004:338). 

2. Premium (diskon) 

Premium adalah sebuah benda yang ditawarkan gratis atau dengan 

harga miring untuk mendorong konsumen agar membeli sebuah produk yang 

diiklankan. Premium yang baik hendaknya memiliki daya tarik dan nilai yang 

kuat dan hendaknya bermanfaat atau tak biasa. Beberapa tipe premium antara 

lain, nearpack premium menyediakan sebuah produk yang akan diberikan 
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oleh penjual kepada pembali produk yang diproduksikan. Premium free in 

mail adalah salah satu tipe promosi penjualan dimana konsumen akan 

menerima benda premium dari manufaktur sponsor sebagi imbalan atas 

sejumlah bukti pembelian yang disyaratkan dengan atau tanpa dipungut biaya 

pengiriman. Premium self liquidating adalah paket premium yang 

mensyaratkan konsumennya untuk memposkan bukti pembelian satu per satu 

beserta dana yang cukup untuk menutupi pengepakan, pengiriman, dan 

pengurusan benda premium. (Johnson, 2004:343-344). 

3. Kontes 

Kontes menawarkan hadiah-hadiah berdasarkan keterampilan atau 

kemampuan para peserta (misalnya memecahkan sebuah teka teki), dan 

mereka mungkin diminta untuk menyerahkan bukti pembelian. (Johnson, 

2004:342). 

4. Undian 

Undian menawarkan hadiah berdasarkan peluang penarikan 

nama-nama yang disertakan dan tidak mensyaratkan bukti pembelian sebagai 

kondisi keikutsertakan. (Johnson, 2004:341). 

5. Produk sampel 

Produk sampel adalah upaya untuk membuat konsumen merasakan 

produk atau jasa secara gratis atau dengan harga miring. Sampel merupakan 

salah atu cara efektif untuk memperkenalkan produk baru. Meski demikian, 

teknik ini menyedot biaya paling banyak jika dibandingkan dengan seluruh 

metode promosi penjualan. Sampe dapat didistribusikan kepada para konsumen 
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melalui pos, pembagian pintu ke pintu, dalam paket-paket, atau secara pribadi 

melalmi tenaga pemasaran di toko eceran. (Johnson, 2004:344). 

6. Point ofpurchase display 

Point of purchase didistribusikan oleh para produsen dan 

didistribusikan ke para pengecer untuk mempromosikan satu merek tertentu 

atau kelompok produk. Para pemasar menggunakan berbagai benda dalam 

komunikasi tempat penjualan. (Johnson, 336). 

7. Potongan rabat 

Rabat dapat juga diistilahkan dengan pengembalian dana (refund). 

Teknik ini diperoleh para  produsen untuk memberikan potongan tunai atau 

kompensasi kepada para konsumen yang menyerahkan bukti pembelian. 

Meskipun seringkali dipertukarkan, pengembalian dana biasanya merujuk pada 

pengembalian uang tunai bagi barang-barang kemasan, sementara rabat lebih 

sering merujuk pada kompensasi barang-barang berusia lama. (Johnson, 

2004:340). 

 
c. Public Relation 

1. Pengertian Public Relation 

Public relation merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah 

perusahaan/organisasi. Public relation berfungsi membina hubungan 

komunikasi yang baik dengan publiknya, sehingga akan tercipta sebuah citra 

positif dan saling pengertian. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikemukakan 

beberapa definisi public relations menurut Cutlip-Center Broom, Majelis 

Humas Dunia (world assembly of public relation), Frank Jewkins, dan The 
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British Institute Of Public Relation yang dikutip oleh Morissan, dalam 

bukunya pengantar Public Ralation Strategi Menjadi Humas Professional 

(Morissan, 2006:6-7) sebagai berikut: 

1. Menurut Cutlip-Center-Broom 

Public relation is the planned effort to influence opinion through good 

character and responsible performance, based on mutually satisfactory 

two-way communications (Humas adalah usaha terencana untuk 

mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang 

bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling 

memuaskan). 

2. Menurut Majelis Humas Dunia (WoridAssembly OfPublic relation). 

Public relation is the art and social science of analyzing trends, predicting 

their consequences, counseling organization leaders and implementing 

planed programs of action which serve both the organization's and the 

public interest (Humas adalah seni dari ilmu sosial dalam menganalisa 

kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada 

pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang 

melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya). 

3. Frank Jefkins 

Humas yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang 

terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian. Menurutnya, humas pada intinya 

senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui 
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pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan 

muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif. 

4. The British Institute Of Public Relation 

Public relation is an effort to establish and maintan mutual understanding 

between organization and its public (Humas adalah suatu upaya untuk 

membangun dan mempertahankan saling pengertian antara organisasi dan 

publiknya). 

Pemahaman di atas mengisyaratkan bahwa humas merupakan fungsi 

komunikasi bagi perusahaan. Untuk itu humas merupakan bagian dari pada 

manajemen. Menurut Ruslan (2006:24), Public Relation merupakan alat 

manajemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Sebagai alat menajemen, 

public relation memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap 

perusahaan, karena public relation turut menentukan sukses dan tidaknya 

misi, visi, dan tujuan bersama dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Salah satu tugas public relation dalam menentukan kesuksesan 

perusahaan adalah turut terlibat dalam divisi pemasaran. Divisi public 

relation yang terlibat dalam pemasaran disebut dengan marketing public 

relation. Public relation dapat memperluas peranannya di bidang pemasaran 

produk maupun jasa pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an di 

Amenika Serikat. Banyak pengelola marketing menerapkan public relation 

sebagai pendukung unsur promosi dalam marketing mix (bauran pemasaran 

yang terdiri dari product price, place, promotion). Masuknya bidang PR ke 

dalam marketing karena peningkatan kebutuhan dan minat konsumen, harga 

semakin kompetitif, perlu memperluas distribusi, banyaknya promosi dari 
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produk jasa sejenis. PR digunakan dalam perencanaan marketing untuk 

mencapai sejumlah sasaran berikut ini. 

1. Membantu perusahaan dan nama produknya agar lebih dikenal. 

2. Membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk. 

3. Membantu meningkatkan image suatu produk contohnya pesan iklan, dan 

promosi penjualan dengan menambah informasi baru. 

4. Mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaannya. 

5. Memantapkan semua image (citra) yang positif bagi produk dan 

usahanya. 

2. Definisi Marketing Public Relation 

Marketing public relation mcrupakan salah satu keterlibatan public 

relation di dalam membantu menyukseskan tujuan perusahaan dalam 

meningkatkan pembelian. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan disajikan 

beberapa definisi marketing public relation menurut para pakarnya 

diantaranya: 

1. Menurut Thomas M. Harris 

Marketing public relation merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi program-program yang mendorong minat beli serta kepuasan 

konsumen, melalui penyampaian informasi dan kesan yang menyakinkan 

dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan produk-produknya 

sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat konsumen 

(Soemirat, 2004:154). 
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2. Menurut Philip Kotler 

Marketing public relation works because it adds value to product through 

its unique ability to lend credibility to product message. (Ruslan, 

2006:246). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa marketing public 

relation merupakan bagian dari public relation yang membantu bagian 

pemasaran untuk menjual sebuah produk maupun jasa. Sebagai bagian dari 

public relation, maka penguasaan komunikasi sangat diperlukan bagi. 

marketing public relation dalam menjual produk maupun jasa tersebut. 

Adapun fungsi dari komunikasi tersebut adalah sebagai alat untuk menjalin 

hubungan yang nantinya akan menciptakan sebuah saling kepercayaan dan 

pemahaman di antara kedua belah pihak yakni konsumen dengan 

perusahaan. Namun sebelum marketing public relation melakukan 

kegiatnya, mereka terlebih dahulu menyusun perencanaan program- 

programnya agar terlaksana dengan baik di lapangan. 

3. Jenis-Jenis Marketing Public Relation 

Simp (2004:253-260) menyebutkan bahwa marketing public relation 

terbagi atas dua jenis, yakni marketing public relation proaktif dan marketing 

public relation reaktif. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk 

lebih jelasnya, di bawah ini disajikan definsi dari kedua jenis marketing 

public relation adalah sebagai berikut. 

1. Marketing public relation proactif 

Marketing public relation proactif merupakan bagian dari public 

relation yang berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan 
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keunggulan merek dan sering digunakan dalam periklanan, promosi dan 

penjualan perorangan pada suatu area. Jadi, marketing public relation 

proactif lebih berorientasi ofensif (menjaga) daripada defensif (mengobati) 

serta mencari peluang dari pada pemecahan masalah. 

2. Marketing public relation reactif 

Marketing public relation reactif merupakan gambaran perilaku 

public relation dalam merespon pengaruh dari luar. Perilaku ini timbul 

sebagai hasil tekanan eksternal dan tantangan yang disebabkan oleh 

persaingan, pergeseran sikap konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, 

atau pengaruh eksternal lainnya. Marketing public relation reactif berupaya 

untuk memperbaiki reputasi perusahaan, mencegah erosi pasar, dan merebut 

kembali penjualan yang hilang. 

 
4. Media Marketing Public Relation 

Media merupakan alat utama dalam menyampaikan pesan. Media utama 

bagi marketing public relation adalah publisitas. Tiga bentuk publisitas yang 

sering digunakan dalam marketing public relation antara lain sebagai berikut. 

1. Product release 

Product release adalah publisitas yang berisi informasi yang relevan 

mengenai fitur dan manfaat produk, serta memberitahu para 

pendengar/pembaca bagaimana informasi tambahan dapat diperoleh. Produt 

release biasanya diudarakan melalui saluran televisi atau dipublikasikan dalam 

majalah perdagangan dan publikasi bisnis atau dalam bagian berita bisnis atau 

konsumen dari majalah-majalah konsumen (Simp: 2004:254). 
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2. Executive statement release 

Executive statement release adalah news release mengenai CEO dan 

para eksekutif perusahaan lainya. Executive statement release menyampaikan 

berbagai isu. yang relevan dengan perusahaan seperti: 

a) Pernyataan mengenai perkembangan dan trend industri. 

b) Ramalan penjualan di masa datang. 

c) Pandangan mengenai perekonomian 

d) Komentar mengenai perkembangan R&D atau temuan riset pasar. 

e) Pemberitahuan tentang program pemasaran baru yang diluncurkan oleh 

perusahaan. 

f) Pandangan mengenai persaingan antar negara atau perkembangan global. 

g) Komentar tentang isu-isu lingkungan. 

Executive release biasanya dipublikasikan di bagian berita (news 

section) (Simp: 2004:255). 

3. Feature article 

Feature article merupakan penjelasan yang rinei mengenai produk atau 

program lain yang layak diberitakan, yang telah ditulis oleh perusahaan public 

relation untuk segera dipublikasikan atau ditayangkan dengan cara dicetak atau 

disiarkan atau didistribusikan melalui situs internet yang tepat (Simp: 

2004:255). 
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d. Personal Selling 

1. Pengertian Personal Selling 

Adalah bentuk komunikasi antar individu dimana tenaga 

penjual/wiraniaga menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi 

kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. 

2. Jenis-Jenis Pekerjaan Personal Selling 

a) Penjualan perdagangan. 

Tugas utama dari wiraniaga perdagangan adalah menghasilkan 

volume penjualan dengan memberi para konsumen bantuan promosi 

dalam bentuk periklanan dan promosi penjualan. Penjualan perdagangan 

menuntut prospek yang terbatas dan memberi tekanan yang lebih besar 

pada servicing accounts. (Simp, 2004:289). 

b) Penjualan missionaris 

Wiraniaga missionaris biasanya adalah para pegawai pabrikan. 

Wiraniaga missionaris menjual untuk para konsumen langsungnya. 

(Simp, 2004:289) 

c) Technical selling. 

Technical selling merupakan wiraniaga yang secara khusus dilatih 

untuk memasarkan produk-produk tertentu misaInya wiraniaga untuk 

industri-industri bahan kimia, mesin-mesin, mainframe komputer, dan 

lain sebagainya. (Simp, 2004:290) 
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e. Direct Selling 

1. Pengertian direct selling 

Direct selling atau direct marketing adalah bagian dari program 

marketing comunication. Pasar tidak dapat diraih apabila hanya mengandalkan 

satu jenis cara, tetapi strategi pemasaran yang efektif adalah memasuki pasar 

dengan berbagai cara dan media, melalui perhitungan yang cepat. Definisi 

direct marketing menurut Belch dalam buku advertising &promotion adalah 

“Diret marketing is a system of marketing by which organizations 

communicate directly with the target consumer to generate a response or 

transaction”. (Kennedy dan Soemanagara, 2006:26). 

Pengertian itu menunjukkan bahwa dalam diret marketing terjadi proses 

komunikasi dua arah. Komunikasi yang dilaksanakan langsung bertujuan untuk 

memperoleh respon atau transaksi yang terjadi secara langsung dalam waktu 

singkat. Direct marketing dilaksanakan setelah konsumen menerima, pesan dari 

perusahaan melalui sejumlah media misainya televisi, surat kabar, majalah, atau 

media massa lainnya. Beberapa bentuk pendekatan direct marketing adalah 

melalui diret mail atau melalui telemarketing. Yang dimaksud dengan 

telemarketing dan direct marketing adalah dengan penggunaan fasilitas 

teknologi tinggi dengan dua j enis pasar sasaran yaitu,  

1. Personal target. Biasanya berbentuk layanan informasi langsung pada 

pemilik situs jejaring atau E-Mail yang tertuju pada personal. 

2. Group target. Kegiatan ini terjadi melalui fasilitas teknologi, dimana 

tersedia media yang dapat mendukung komunikasi personal dan bentuk 

teknologi yang memungkinkan hal ini terjadi adalah melalui konferensi. 



 33

2. macam-macam media direct selling 

a) Direct response TV dan radio 

Program ini sering diselenggarakan di televisi dan radio. Pendengar 

maupun penonton dapat mengikuti program ini secara interaktif biasanya 

melalui telepon. Pendengar maupun penonton dapat bertanya maupun 

memberikan tanggapan kepada perusahaan yang menyelenggarakan 

program ini secara langsung 

b) Telemarketing 

Telemarketing merupakan salah satu bentuk penjualan barang dan 

jasa melaui telepon. Untuk itu, operator telepon dituntut bisa melakukan 

komunikasi dengan efektif, bersifat sabar, sopan, dan ramah. Telemarketing 

bertujuan untuk (1) mendapatkan konsumen baru, (2) memenuhi 

petunjuk-petunjuk periklanan, (3) melayani bisnis yang ada termasuk 

pesanan ulang dan layanan konsumen. 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di 

pasar. Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokok, komunikasi dan pemasaran. Komunikasi pemasaran memiliki definisi 

sebagai komunikasi yang di dalamnya terdapat penawaran-penawaran barang 

atau jasa yang disebarluaskan kepada konsumennya. 
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2.   Marketing Public Relation 

Marketing public relation merupakan proses dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang mendorong minat beli serta 

kepuasan  konsumen, melalui penyampaian informasi dan kesan yang 

menyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan dan 

produk-produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat 

konsumen 

 
G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian 

deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta situasi yang 

diselidiki pada Apartetemen  Soekarno Hatta. Sedangkan pendekatan 

kualitatif digunakan untuk meneliti suatu objek alami dimana posisi peneliti 

merupakan instrumen. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada aktivitas komunikasi dalam 

memasarkan apartemen sehingga peneliti dapat mengetahui aktivitas 

komunikasi yang dilakukan oleh pihak Apartetemen  Soekarno Hatta dalam 

meningkatkan penjualan. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001 : 90). 
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Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pihak humas 

yang mengetahui tentang seluk beluk pemasaran Apartetemen  Soekarno 

Hatta dalam meningkatkan konsumen, yang mana para informan tersebut 

diharapkan dapat memberikan serta mengetahui informasi yang diperlukan 

peneliti. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel 

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu 

untuk menentukan sumber informasi. 

Informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pimpinan Perusahaan 

2. Kepala BagianPemasaran  

3. Staf Marketing 

4. Pembeli dalam jumlah banyak 

5. Pembeli yang membeli 1 unit  

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti menetapkan lima orang sebagai 

informan dimana sudah mewakili dari Apartemen Soekarno Hatta Malang. 

Adapun nama-nama dan pendidikan terakhir dari ke lima informan yang 

menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 
Daftar Nama Informan 

 
No Nama Jabatan 
1. Hariadi Manager  
2. Bambang S.  Manager Marketing 
3. Ferdi  Staf Marketing 
4. Rudito Wiraswasta 
5. Ahmad Dahlan Dosen Universitas Gajayana 

Sumber: Hasil wawancara dengan ke 5 Informan Tanggal 18-20 oktober  2010 
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Dari tabel di atas dapat diketahui jabatan para informan tersebut, 

dimana dari ketiga informan dari perusahaan Apartemen Soekarno Hatta 

memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menangani aktivitas 

pemasaran di Apartemen  Soekarno Hatta. Sedangkan dua informan di 

bawahnya adalah pembeli Apartemen Soekarno Hatta. 

Tabel 2 
Tingkat Pendidikan Informan 

 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1. S2 2 
2. S1 3 

Sumber: Hasil wawancara dengan ke 5 Informan Tanggal 18-20 Oktober 2010 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan tiga orang 

informan adalah S1 dan dua orang informan adalah S2. Hal itu menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan informan pada Apartemen Soekarno Hatta  sangat 

tinggi sehingga mengerti dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur 

yang menekankan pada informan terpilih saja, karena sifat-sifat yang 

khas, yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan yang lebih 

mengetahui informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan untuk 

data tentang aktivitas komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 
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Apartetemen  Soekarno Hatta dalam memasarkan apartemen tersebut 

untuk meningkatkan hunian atau konsumen 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data, arsip-arsip dan 

dokumen yang tersedia pada Apartemen Soekarno Hatta dan 

sebagainya. Dokumen yang diambil adalah proposal pemasaran, konsep 

pemasaran dan buku lain yang menyangkut pemasaran Apartemen 

Soekarno Hatta. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan usaha yang bertujuan untuk menemukan 

jawaban atas pertanyaan yang di peroleh dari hasil penaelitian. 

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Effendi dan Manning (Singarimbun, 

1989: 263) bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan. Sehingga dari 

kegitan ini  data yang diperoleh lebih sederhana, mudah di pahami dan 

dapat dipergunakan dalam pemecahan masalah untuk menggambarkan 

kondisi yang sedang terjadi secara jelas. Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

analisis data yaitu:  

1. Data Reduction (reduksi data). 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Maka dalam mereduksi data, peneliti akan memfokuskan pada 

pelaksanaan komunikasi pemasaran di Apartemen  Soekarno Hatta 

dengan melihat cara menentukan pasar, pembuatan pesan, pembuatan 
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iklan, pemilihan media periklanan, serta cara menyampaikan iklan 

tersebut kepada pasar sasaran.  

2. Data Display (penyajian data) 

Data akan disajikan dalam uraian teks yang bersifat naratif, yakni dalam 

bahasa yang tidak formal dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan 

kata atau konsep ash responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi 

dan evaluasi dari peneliti. Kemudian dengan cerita dan bahasa serta 

ungkapan ash responden tersebut, mulai dikemukakan temuan 

penefitian yang nanti akan dijelaskan dengan perspektif atau teori yang 

telah dipilih. 

3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi) 

Pada tahap ini, data yang telah disajikan akan disimpulkan secara 

menyeluruh sehingga ditemukan konsep tentang komunikasi pemasaran. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data tersebut di atas untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut (Moleong, 2001: 178). Triangulasi yang digunakan 

adalah berdasarkan dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987: 331 dalam 

Moleong). Hal ini dapat dicapai dengan jalan: membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari Apartemen  

Soekarno Hatta. 


