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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Marketing Communication Sebagai Teknik Menginformasikan Produk 

2.1.1 Pengertian Marketing Communication 

Komunikasi berasal dari bahasa latin communis yang mempunyai arti sama. 

Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara 

penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan (Hermawan, A. 2012).. 

Komunikasi merupakan interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih sehingga 

peserta komunikasi bisa termasuk hewan, tanamam bahkan makhluk gaib. Maka 

dari itu, efektifitas komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat 

memahami satu dengan yang lainya dan kemampuan  penyesuaian dengan pihak 

yang diajak berkomunikasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengalaman 

dan pengetahuan. Bentuk umum manusia berkomunikasi ialah dengan 

menggunakan bahasa, sinyal, bicara, tulisan gerakan, dan penyiaran. Dapat berupa 

interaktif, transaktif, bertujuan, atau tidak bertujuan.  

Berbagai deinisi komunikasi diungkapkan oleh para ahli dan pakar 

komunikaasi. Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai “berbagai 

pengalaman” sampai batas tertentu, setiap makhluk hidup dapat dikatakan 

melakukan komunikasi dalam pengertian berbagai pengalaman (Mulyana, 2012).  

Gerald R. Miller mempunyai definisi komunikasi terjadi ketika sumber 

menyampaikan pesan atau informasi kepad penerima dengan sadar untuk 

mempengaruhi perilaku penerima pesan. Mary B. Cassata dan Molefi L. Asante 

secara sederhana mendefinisikan komunikasi sebagai kegiatan transmisi informasi 

dengan tujuan mempengaruhi khalayak. Sedangkan menurut Harold Laswell, cara 

yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab 

pertanyaan berikut : Who Says what In which Channel To Whom With What 

Effect?  Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Media Apa Kepada Siapa Dengan 

Pengaruh Bagaimana? (Mulyana, 2010). 

Dari berbagai definisi tentang komunikasi dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi penyampaian pesan antar manusia satu 

dengan yang lainya kemudian memberikan pengaruh terhadap pesan yang 
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diterimanya. Berdasarkan definisi laswell maka dapat diturunkan lima komponen 

komunikasi yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu : 

a) Sumber (Source) atau dapat juga disebut pengirim pesan (Sender), 

komunikator, adalah pihak yang berinisiatif untuk memberikan pesan untuk 

kebutuhan berkomunikasi. Dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. 

b) Pesan yaitu apa yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh sumber 

(komunikator) kepad penerima (komunikan). Pesan dapat berupa verbal, non 

verbal, symbol dan sebagainya 

c) Media yaitu alat yang digunakan sumber atau komunikator untuk menyapaikan 

pesan kepada komunikan atau penerima pesan 

d) Penerima (komunikan) yaitu orang yang menerima pesan dari sumber 

(komunikator) 

e) Pengaruh yakni akibat apa yang terjadi pada penerima saat ia menerima pesan 

tersebut. 

 

Pemasaran mempunyai konsep sebagai proses pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan manusia. Sebagai contoh manusia yang membutuhkan makanan untuk 

memenuhi kebutuhan biologisnya, jika ada sepiring makanan maka kebutuhan 

bilogisnya akan terpenuhi. Lain halnya dengan manusia yang ingin memenuhi 

keinginannya, mereka akan memilih makan di McDonald (dengan banyak menu 

yang ditawarkan) yang cepat saji dan bersih (Hermawan, A. 2012). Kebutuhan 

dan keinginan manusia dalam akan produk barang dan jasa menarik perhatian para 

pemasar atau perusahaan, sehingga mereka berupaya untuk mengingatkan, 

menginformasikan dan membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Bauran 

pemasaran atau marketing mix digunakan untuk mencapai hal tersebut. Pemasaran 

muncul dimana pada kondisi dimana para pekerja yang memperoleh pendapatan 

dari hasl bekerja dan kemudian membelanjakanya. Kemudian muncullah kegiatan 

penciptaan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, harga 

yang bersaing, promosi, sampai pendistribusian barang. Semua perilaku ini 

kemudian terlihat memiliki pola tertentu sehingga pada akhirnya bisa ditarik 

sebuah teori pemasaran. 
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Dari paparan konsep komunikasi dan pemasaran diatas, kegiatan 

komunikasi pemasaran ialah diamana pemasar atau perusahaan menginformasikan 

produk mereka secara persuasive untuk membujuk konsumen membeli produk 

yang mereka tawarkan. Pengertian dan definisi tentang komunikasi pemasaran 

telah banyak di kemukakan oleh tokoh. William G. Nickels dalam bukunya 

Marketing Communication and Promotion (1984) mendefinisikan komunikasi 

pemasaran sebagai proses pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif 

sehingga proses pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien (Purba, dkk, 

2006). Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar 

sasaran dan perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. (Tjiptono, 

1995). 

2.1.2 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran memiliki tiga tujuan yang utama, yaitu untuk 

menyebarkan informasi, mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. 

Dan mengingatkan khalayak untuk membeli kembali produknya. Respon atau 

tanggapan konsumen sebagai penerima pesan (Tjiptono, 1997) meliputi: 

1. Efek kognitif, yaitu membentuk kesadaran akan informasi tertentu. Pada tahap 

ini calon konsumen diberi informasi tentang produk yang ditawarkan. 

2. Efek afektif, yaitu memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu. Pada tahap 

ini konsumen mulai tertarik terhadap produk dan diharapkan melakukan reaksi 

pembelian. 

3. Efek konatif, yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya. 

Perilaku yang diharapkan ialah melakukan pembelian ulang. 

Dengan demikian, tujuan komunikasi pemasaran idealnya pesan harus 

mendapatkan perhatian (Attention), mempertahankan minat (Interest), 

membangkitkan hasrat (Desire), dan meraih tindakan (Action) atau disebut juga 

kerangka kerja model AIDA (Kotler, 2008). Kerangka kerja ini menyarankan 

kualitas pesan yang baik. Kemampuan menyatukan pikiran antara komunikator 

dengan komunikan atau orang yang dituju untuk menerima pesan.  
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2.1.3 Model Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran tidak hanya menghubungkan antara perusahaan 

dengan konsumennya, tetapi juga menghubungkan konsumen dengan 

lingkungannya. Dalam artian komunikasi pemasaran bisa terjadi dalam dua jenis, 

yaitu komunikasi pemasaran yang berasal dari perusahaan, dan komunikasi 

pemasaran yang berasal dari konsumen. Komunikasi pemasran yang berasal dari 

perusahaan ialah dalam bentuk promosi dari segalam macam bauran pemasaran. 

Perusahaan berusaha mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat atau 

konsumen. Sedangkan komunikasi pemasaran yang berasal dari konsumen ialah 

akibat yang ditimbulkan dari penggunaan produk suatu perusahaan. Sehingga 

konsumen mempromosikan produk dari suatu perusahaan ke calon konsumen 

lainya atau yang biasa disebut komunikasi antar konsumen.  

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama sasaran mengenai keberadaa produk di pasar. Lima jenis 

promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dan publisitas 

(publicity and public relations), serta pemasaran langsung (direct marketing) 

(Kotler, P. dan Armstrong, G, 2008). 

Model komunikasi pemasaran meliputi pihak pengirim pesan (sender) 

kepada konsumen, diamana pihak pengirim pesan menentukan pesan apa yang 

efektif sehingga direspon positif oleh konsumen. Pada proses ini juga ditentukan 

media apa yang cocok untuk mengkomunikasikan pesan kepada konsumen 

seperti, iklan, personal selling, promosi penjualan, public relation, dan direct 

marketing). Keseluruhan proses dari perancangan pesan dan penentuan jenis 

promosi disebut dengan encoding yaitu penerjemahan tujuan komunikasi 

pemasaran kedalam bentuk pesan yang akan diterima konsumen. 

Selanjutnya adalah proses menyampaikan pesan melalui media. Pemilihan 

media disesuaikan dengan isi pesan promosi. Karena setiap media memliki 

karakter masing – masing dalam menyapaikan pesan. Pesan yang di sampaikan 

media cetak akan berbeda dengan pesan yang ditampilkan media elektronik. Pesan 

dalam media cetak menjelaskan secara detail karakteristik produk secara lengkap. 
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Sedangkan pesan dalam media elektronik sebaliknya karena akan memakan biaya. 

Proses ini disebut proses transmisi. 

2.1.4 Media Komunikasi Pemasaran 

Untuk menerjemahkan pesan komunikasi pemasaaran diperlukan media 

komunikasi agar pesan yang ingin disampaikan efektif kepada konsumen. Media 

yang bisa digunakan yaitu (Mahmud, 2010): 

1. Periklanan 

Periklanan bisa melaui media cetak dan media elektronik atau media 

lainya.berikllan dimedia massa dirasa cukup efektif menurut kebanyakan 

perusahaan. Karena mau tidak mau masyarakat pasti diterpa informasi dari 

media massa baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Respon Langsung 

Media pemasaran respon langsung bisa menggunkan pengiriman surat 

penawaran, katalog, melalui telepon, dan lewat internet. 

3. Publisitas 

 Yaitu dengan cara mempengaruhi opini publik tentang produk melalui 

media cetak secara gratis dalam bentuk press release yang dikenal dengan 

sebutan publisitas. 

4. Personal Selling 

Personal selling merupakan media respon langsung yang efektif karena 

disampaikan secara langsung atau tatap muka antara sales dan calon 

konsumen. 

2.2 Mengembangkan Komunikasi Pemasaran Yang Efektif 

Dalam upaya memasarkan produk, perusahaan perlu menjalin komunikasi 

dengan konsumen melalui komunikasi pemasaran. Perusahaan perlu memahami 

bagaimana komunikasi itu berlangsung. Suatu model komunikasi pemasaran akan 

menjawab  beberapa hal yang meliputi siapa pengirimnya, apa yang akan 

dikatakan, saluran atau media apa yang akan digunakan, ditujukan untuk siapa dan 

apa akibat yang akan di timbulkan. Dalam proses komunikasi, kewajiban seoarang 

pengirim pesan atau komunikator adalah berusaha agar pesan – pesanya dapat 

diterima dengan baik oleh penerima pesan atau komunnikan sesuai dengan 
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keiinginan komunikator. Model proses komunikasi dapat memberi gambaran 

kepada pemasar bagaimana mempengaruhi atau mengubah sikap konsumen 

melalui disiplin, implementasi dan komunikasi yang bersifat persuasif. Ada tujuh 

langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi yang efektif. 

Komunikator pemasaran harus (Hermawan,  2012): 

1. Mengidentifikasi khalayak yang dituju 

Khalayak dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, 

pemakai produk, penentu keputusan, atau pihak yang mempengaruhi. Khalayak 

itu dapat terdri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu atau masyarakat 

umum. 

2. Menentukan tujuan komunikasi tersebut 

Setelah sasaran pasar dan karakternya diidentifikasi, komunikator 

pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari khalayak. 

Tanggapan terakhir yang diharapkan dari khalayak adalah pembelian, kepuasan 

yang tinggi dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. 

3. Merancang pesan  

Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari khalayak, 

komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan 

itu harus menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, membangkitkan 

keinginan, dan menggerakan tindakan. Memformulasikan pesan memerlukan 

pemecahan atas 4 masalah, yaitu  

- Isi pesan, dimana pemasar bagaimana ingin mengatakan tujuanya 

- Struktur pesan, perkataan yang sudah dibuat harus secara logis. 

- Format pesan, bagaimana mengatakanya secara simbolis. 

- Sumber pesan, siapa seharusnya mengatakanya. 

4. Memilih saluran komunikasi 

Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis yaitu, saluran komunikasi 

personal yang mencakup dua orang atau lebih yang erkomunikasi secara 

langsung satu sama lain dan saluran komunikasi non personal yang 

menyampaikan pesan tanpa melakukan kontak atau interaksi pribadi, tetapi 

dilakukan melalui media, atmosfer dan acara. 
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5. Menentukan total anggaran promosi 

Ada 4 metode utama yang digunakan dalam menyusun anggaran promosi 

yang akan di lakukan perusahaan, yaitu metode sesuai kemampuan, metode 

presentase penjualan, metode keseimbangan persaingan, metode tujuan dan 

tugas. 

6. Membuat keputusan atas bauran komunikasi pemasaran 

Perusahaan harus mendistribusikan total angggaran promosi untuk enam alat 

promosi yaitu: 

a. Iklan, merupakan model komunikasi yang dapat menjangkau public secara 

luas. Iklan juga dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang 

dan juga mempercepat penjualan. Namun iklan hanya membawa pesan 

secara komunikasi satu arah. 

b. Promosi penjualan, dimana alat promosi ini merupakan sarana untuk 

menarik perhatian dan memberikan informasi yang akhirnya mengarahkan 

konsumen ke produk.memberikan kontribusi nilai tambah kepada konsumen 

dan juga dapat secara efektif mengajak konsumen membeli produk yang 

ditawarkan. 

c. Hubungan masyarakat dan publisitas, alat promosi ini dapat menarik 

perhatian khalayak ramai jika memiliki kredibilitas yang tinggi dan tidak 

memasukan unsur penjualan, sehingga hanya berfungsi sebagai pemberi 

informasi. 

d. Penjualan personal, merupakan alat promosi yang paling efektif pada siklus 

terakhir dari proses pembelian. Hal ini terjadi karena penjualan personal 

dapat membuat hubungan interaktif secara dekat untuk mengenal konsumen 

secara lebih dalam dan lebih baik sehingga dapat memberikan respon yang 

tepat. 

e. Pemasaran langsung, hanya dapat menjangkau konsumen yang spesifik. 

Namun pesan yang disampaikan melalui pemasaran langsung dapat 

disesuaikan dengan karakter dan respons konsumen yang dituju serta dapat 

diperbaharuisecara cepat pula. 

f. Acara dan pengalaman, salah satu cara yang paling ampuh dalam 

menyampaikan pesan sebuah merek adalah dengan mengajak pelanggan dan 
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pelanggan potensial untuk terlibat dalam sebuah acara yang diselenggarakan 

perusahaan (event marketing). Banyak perusahaan menggunakan cara ini 

dikarenakan event marketing merupakan cara pemasaran yang paling ampuh 

dalam kegiatan pemasaran. 
 

Setelah menerapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur 

dampaknya pada khalayak sasaran.hal ini mencakup menanyakan kepada 

khalayak sasaran apakah mereka mengenali atau mengingat pesan yang telah 

disampaikan, berapa kali mereka melihatnya, hal – hal apa saja yang mereka 

ingat, bagai mana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan sikap mereka, baik 

sebelum maupun sesudah tentang produk dan perusahaan. 

Dari beberapa langkah untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, 

perusahaan harus mengelola dan mengoordinasikan proses komunikasi pemasaran 

yang terintegrasi. Banyak perusahaan masih sangat mengandalkan satu atau dua 

alat komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasinya.praktik ini terus 

berlangsung, meski sekarang  ini terjadi disintegrasi dari pasar massal ke banyak 

pasar kecil, yang masing – masing memerlukan pendekatankomunikasi tersendiri. 

Berkembangknya berbagai jenis media baru dan semakin canggihnya konsumen, 

begitu juga dengan alat komunikasi, pesan dan khalayak yang lebih modern 

(Hermawan, A. 2012). 

2.3 Pentingnya Brand positioning Guna Mendapatkan Posisi Dibenak 

Konsumen 

2.3.1 Pengertian brand atau merek 

Brand adalah salah satu atribut yang sangat penting dari sebuah produk yang 

penggunaanya pada saat ini sangat meluas karena beberapa alasan, dimana merek 

suatu produk berarti memberikan nilai tambah produk tersebut. Merek tidak hanya 

kesan – kesannya saja, tetapi merek juga harus menempati suatu  posisi khusus 

untuk benar – benar menjadi sebuah merek. Bila merek tidak menempati posisi 

dibenak konsumen, maka akan memberi kesempatan bagi pesaing untuk 

menempati posisi dalam benak konsumen.  
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Definisi lain tentang merek dijelaskan oleh Kotler dan gary (2007), menurut 

mereka  merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, atau kombinasi 

dari semua ini yang di maksudkan untuk menggali produk atau jasa dari sesorang 

atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Sedangkan menurut 

Kertajaya (2010), mendefinisikan merek sebagai asset yang menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan mengingatkan keouasan dan menghargai kualitas. Menurut 

Buchory (2010) merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau 

kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa 

tersebut dari produkproduk pesaing. 

Maka, berdasarkan ketiga pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

merek adalah sebuah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerak ataupun desain 

yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu 

produk dari para pesaing lainnya yang juga menawarkan produk serupa . Selain 

itu, merek juga berguna untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan 

yang lainnya. 

Salah satu hal yang memegang peran penting dalam pemasaran adalah 

merek. Terdapat beberapa perbedaan antara merek dan produk. Produk merupakan 

sesuatau yang dihasilkan oleh pabrik dan mudah ditiru oleh para pesaing. 

Sedangkan merek merupakan sesuatu yang di beli oleh konsumen, memiliki nilai 

dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat 

ditiru oleh pesaing. Merek mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk 

yang akan di beli maka persainganantar perusahaan adalah persaingan persepsi 

bukan produk (Tjiptono, 2011) 

Terdapat enam tingkat pengertian merek menurut Surachman (2008), 

diantaranya yaitu:  

1. Atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan 

diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja 

yang terdapat dalam suatu merek. Misalnya: KFC menyiratkan restoran cepat saji 
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yang memiliki kualitas produk yang aman, enak, dan terjamin serta pelayanannya 

yang cepat.  

2. Manfaat. Merek sebagai atribut mempunyai dua manfaat yaitu manfaat 

emosional dan manfaat fungsional. Atribut “mudah didapat” dapat diterjemahkan 

sebagai manfaat fungsional. Atribut “mahal” dapat diterjemahkan sebagai manfaat 

emosional.  

3. Nilai. Merek juga harus menyatakan nilai bagi produsennya. Sebagai 

contoh: PT. Fastfood Indonesia (KFC) dinilai sebagai restoran cepat saji yang 

ramah, cepat, bergengsi, dan merupakan pemimpin industri makanan cepat saji. 9 

Dengan demikian, produsen KFC juga mendapat nilai tinggi di masyarakat. Maka, 

produsen dapat mengetahui kelompok-kelompok pembeli yang mencari nilai-nilai 

ini. 

 4. Budaya. Merek mewakili budaya tertentu. Misalnya: KFC 

melambangkan budaya Amerika yang mandiri, efisien, dan prestige. 

 5. Kepribadian. Merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Sebagai 

contoh: KFC menyiratkan mahasiswa yang efisiensi waktu atau keluarga yang 

senang berkumpul bersama. 

 6. Pemakai. Merek menunjukan jenis konsumen yang membeli atau 

memakai merek tersebut, maka dari itu para penjual menggunakan analogi untuk 

dapat memasarkan mereknya kepada konsumen. Misalnya: KFC cenderung 

memasarkan produknya kepada para mahasiswa dan keluarga dibandingkan 

kepada pengusaha.   

2.3.2 Brand Image 

Menurut Kotler (2012) citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang 

dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam 

ingatan konsumen. Menurut Rangkuti (2008) citra merek adalah sekumpulan 

asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Ferrinadewi 

(2008) mengemukakan bahwa brand image adalah persepsi tentang merek yang 

merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. 
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Sedangkan Surachman (2008) mendefinisikan citra merek sebagai suatu 

pandangan masyarakat terhadap merek suatu produk. Berdasarkan dari pendapat-

pendapat para ahli mengenai citra merek, dapat disimpulkan bahwa citra merek 

adalah suatu persepsi dari merek yang terbentuk dan melekat dibenak konsumen, 

dimana hal itu dapat mempengaruhi konsumen dalam memandang suatu merek. 

Menurut Rangkuti (2008), terdapat beberapa langkah-langkah membangun 

citra merek, yaitu sebagai berikut: 

1. Memiliki Positioning yang Tepat 

Merek harus dapat menempati atau memposisikan diri secara tepat untuk 

selalu menjadi yang nomor satu dan utama di benak konsumen. Hal tersebut 

bukan hanya didukung oleh kualitas produk melainkan kualitas pelayanan untuk 

memenuhi kepuasan konsumen. 

2. Memiliki Brand Value yang Tepat. 

Produsen harus membuat brand value yang tepat untuk membentuk brand 

personality yang baik terhadap merek untuk membuat merek semakin bernilai dan 

kompetitif di benak konsumen. Brand personality lebih cepat berubah 

dibandingkan brand positioning karena brand personality mengikuti permintaan 

atau kehendak konsumen setiap saat. 

3. Memiliki Konsep yang Tepat 

Untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat maka 

dibutuhkan konsep yang tepat sesuai sasaran baik terhadap produk, segmentasi 

pasar, cara memasarkan, target pasar, kualitas pelayanan, dsb. Hal ini membantu 

perusahaan untuk membangun brand image yang baik di benak konsumen 
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2.3.3 Pengertian positioning 

Positioning dalam pemasaran merupakan sebuah istilah untuk menempatkan 

produk atau jasa yang ditawarkan agar mendapat tempat di benak konsumen. 

Dalam artian produk dan jasa tersebut memposisikan dirinya dan mempunyai 

keunikan dari pada produk dan jasa yang sejenis. Sehingga ketika calon konsumen 

ingin membeli sebuah produk, maka merek yang ada di benak calon konsumenlah 

yang di sebut. Para ahli ekonomi dan pemasaran banyak memberikan definisi 

tentang positioning. Menurut Philip Kotler brand posotioning sebagai tindakan 

mendesain penawaran dan citra perusahaan sehingga perusahaan dapat berada di 

posisi kompetitif yang bermakna dan berbeda di benak pelanggan. Sedangkan 

menurut Hermawan Kertajaya, positioning merupakan proses menempatkan 

keberadaan perusahaan dibenak pelanggan dengan membangun kepercayaan, 

keyakinan, dan trust kepada pelanggan (Kartajaya,  2009).  

Untuk membangun positioning perusahaan dapat menggunakan 4C 

diamond, yaitu Company, Competitor, Customer dan Change. Berikut penjelasan 

dari empat kriteria tersebut (Kartajaya,  2009): 

1. Customer (Pelanggan) 

Faktor pelanggan yang dimaksud adalah positioning yang dipersepsikan 

positif sehingga pelanggan memiliki alasan untuk menggunakan produk atau 

jasa dari perusahaan. Maka positioning yang dikembangkan harus mengangkat 

nilai positif bagi pelanggan. Semakin positif nilai yang ditawarkan maka akan 

semkin kuat posisi penawaran dibenak pelanggan. 

2. Company (Perusahaan) 

Perusahaan harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan yang 

kompetitif. Semakin jelas keunggulan kompetitif maka akan semkin kuat posisi 

penawaran dibenak pelanggan. 

3. Competitor (Pesaing) 

Positioning harus memiliki kunikan sehingga tidak mudah ditiru oleh 

pesaing yaitu dengan cara mendeferensiasikan perusahaan dari pesaing. 

Semakin beda dan unik suatu perusahaan maka akan semakin mudah 

pelanggan mengingat produk, jika tidak menonjolkan keunikan, maka produk 

akan diposisikan sebagai produk komoditas dibenak pelanggan. 
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4. Change (Perubahan) 

Change yang dimaksud adalah bahwa positioning haruslah berkelanjutan 

dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan. Dan jika 

sudah tidak relevan maka sudah saatnya perusahaan melakukan repositioning. 

Positioning yang di kembangkan harus mencerminkan fleksibilitas perusahaan 

terhadap berbagai perubahan lingkungan. 
 

 Brand posotioning yang baik membantu strategi pemasran agar lebih jelas 

bagaimana produk itu dipasarkan. Dalam artian positioning mebedakan produk 

yang seragam dari produk kompetitor. Dalam situasi yang kompetitif saat ini, 

positioning merupakan strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan. Maka dari itu perusahaan dituntut lebih kreatif agar menemukan 

strategi baru agar mendapatkan positioning di benak konsumen. 

 Menurut Cravens (2000), konsep positioning adalah arti dari produk 

tersebut yang berasal dari kebutuhan konsumen dari sasaran pasar. Konsep 

positioning tersebut dapat berupa fungsional, simbolik, dan pengalaman. Konsep 

fungsional ialah produk yang menawarkan solusi masalah, seperti pasta gigi, 

sabun mandi dan lain-lain. Konsep simbolik ialah produk yang berhubungan 

dengan konsumen akan jati dirinya. Sebagai contoh produk celana jeans yang 

menunjukan jati diri pemakainya. Sedangkan untuk konsep pengalaman ialah 

dengan menekankan pada pengalaman saat menggunakan produknya. Seperti 

yang dilakukan produsen mobil kelas dunia yang menawarkan uji coba 

mengendarai produk mobil mereka. 

 Dari konsep positioning diatas dapat dilihat bahwa ketiganya berhubungan 

dengan bagaimana konsumen memproses sensasi melalui indera. Proses berpikir 

melibatkan sesuatu yang disebut dengan persepsi. Dengan demikian tujuan 

positioning adalah mendapatkan atau menempatkan suatu produk dibenak 

masyarakat. 
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2.3.2 Teknik mengkomunikasikan positioning 

 Agar Brand positioning suatu peruhaan dapat di terima dibenak 

masyarakat secara efektif, maka diperlukan teknik untuk mengkomunikasikanya, 

yakni (Kartajaya, H. 2009): 

1. Be Creative 

Positioning harus didesain sekreative mungkin untuk mencuri perhatian 

pelanggan dan mampu tertanam dibenak pelanggan secara positif. 

2. Simplicity 

Positioning yang disampaikan ke pelanggan harus sederhana dan 

sejelasmungkin sehingga pelanggan tidak kerepotan menangkap esensi dari 

positioning. 

3. Consisten Yet Flexible 

Positioning harus konsisten sehingga bisa menghujam ke benak 

pelanggan lebih lama, namun harus cepat dirubah atau repositioning kalau 

tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan perusahaan dan pasar. 

4. Own, Dominate, Protect 

Positioning harus memiliki kata ampuh untuk menghujam ke benak 

pelanggan, mendominasi kategori yang akan di masuki, dan berusaha 

sekuatnyauntuk melindungi posisi dominan dari serangan pesaing. 

5. Use Their Language 

Gunakan bahasa sesuai target pasar yang dituju di dalam positioning 

merek. 

 

2.4 Strategi Pemasaran Dalam Konteks Brand positioning 

2.4.1 Strategi pemasaran 

Secara terminology strategi pemasaran mengacu pada rencana perusahaan 

dalam mengalokasikan sumber dayanya dengan memosisikan produk atau jasa 

dan menargetkan kelompok konsumen spesifik guna mendapatkan keuntungan ( 

Hermawan, 2012). Seperti halnya manajemen, pengembangan strategi pemasaran 

merupakan sebuah ilmu tetapi juga sebuah seni dan ia merupakan sebuah produk 

dari logika serta kreativitas. Seni strategi terutama berkaitan dengan pemanfaatan 
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sumber-sumber daya, dan termasuk didalamnya motivasi angkatan kerja, 

kepekaan terhadap lingkungan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

strategi – strategi kontra dari pihak pesaing. Berbagai definisi strategi pemasaran 

diungkapkan oleh para ahli. Strategi pemasaran adalah tindakan luas dengan mana 

sebuah organisasi bermanfaat untuk mencapai tujuan (Angipora, 2005) 

Menurut Sofjan Assauri, berpendapat bahwa pemasaran adalah sebagai 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan, 

keinginan melalui proses pertukaran (Assauri, 2004). 

Strategi pemasaran memberikan arah kepada upaya pemasaran dan strategi-

stratgei yang di pertimbangkan oleh pihak manajemen adalah arah aktivitas 

alternative yang dievaluasi oleh pihak manajemen sebelum adanya sesuatu 

komitmen terhadap arah tindakan tertentu, yang digariskan dalam sebuah rencana 

pemasaran. Jadi, dengan demikian strategi merupakan kaitan antara sasaran dan 

hasil. Sekaligus merupakan jawaban atas salah satu pertanyaan dasar dalam 

sebuah rencana pemasaran strategis; yaitu: “bagaimanakah cara kita sampai 

kesana?” 

Strategi adalah perekat yang bertujuan untuk membangun dan memberikan 

proposisi nilai yang konsisten dan membangun citra yang berbeda kepada pasar 

sasaran. Bruce Henderson, pendiri Boston Consulting Group memperingatkan: 

“jika suatu bisnis tidak mempunyai keunggulan yang khas dibandingkan dengan 

rival-rivalnya, ia tidak memiliki alasan untuk tetap berdiri.” Jika sebuah 

perusahaan memiliki strategi yang sama dengan yang dimiliki oleh para 

pesaingnya, boleh dikatakan perusahaan tersebut tidak memiliki strategi apapun.  

Michael Porter dari Harvard menarik garis perbedaan yang jelas antara 

kesempurnaan operasional dan strategi positioning. Banyak perusahaan yang 

berpikir bahwa mereka memiliki strategi padahal mereka sedang mengejar 

kesempurnaan operasional. Dengan kata lain perusahaan giat dalam melakukan 

benchmarking atau perbandingan untuk tetap berada paling terdepan dalam ajang 

kompetisi mereka. Namun mereka tetap berlomba di arena yang sama dengan para 

pesaing mereka. Kebutuhan perusahaan sesungguhnya ialah berlomba di arena 

yang berbeda. Perusahaan – perusahaan yang membidik sasaran kelompok 

pelanggan dan kebutuhan tertentu, kemudian akhirnya mampu menyediakan 
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sekumpulan keuntungan yang berbeda dapat dikatakan telah memiliki sebuah 

strategi (Hermawan, A., 2012). 

Perusahaan – perusahaan akan memiliki strategi yang unik bila mereka telah 

menentukan sasaran pasar dan kebutuhan yang jelas, mengembangkan proposisi 

nilai yang berbeda dan unggul bagi pasar tersebut, dan mengatur sebuah jaringan 

pemasokan yang berbeda untuk menyampaikan proposisi nilai tersebut pada 

sasaran pasarnya. Perusahaan yang melakukan hal ini tidak akan dapat dengan 

mudahnya ditiru karena kecocokan yang unik antara proses bisnis dan aktivitas -  

aktivitas mereka. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam 

biaya yang lebih murah, penetapan harga yang lebih tinggi, atau keduanya. 

Dengan demikian, perusahaan yang telah memposisikan dirinya secara strategis 

akan menghindar dari pertarunga para pesaingnya yang semakin mirip satu sama 

lain. 

Satu diantara aturan-aturan yang terbaik dalam pengembangan suatu strategi 

adalah berjuang untuk mengetahui apa yang disukai oleh sasaran pelanggan dan 

memperbanyak lagi hal – hal yang disenangi, dan mencari tahu apa yang tidak 

disukai mereka. Artinya perusahaan harus menyempatkan diri menghabiskan 

waktu dipasar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi disana. Strategi harus 

terdiri dari paduan yang unik dari fitur – fitur, desain, kualitas, jasa, dan biaya. 

Perusahaan telah berhasil dalam membangun strategi yang dapat membuat iri 

pesaing jika strategi perusahaan tersebut telah menciptakan sebuah posisi pasar 

yang sangat menguntungkan yang akan membuat para pesaing hanya dapat 

membalasnya setelah selang waktu yang lama dan dengan biaya yang besar. 

2.4.2 Segmentasi dan Target  

Segmentasi pasar mengacu pada proses mengategorikan seluruh pasar 

menjadi serangkaian pasar yang kebih kecil berdasarkan karakteristik umum yang 

berhubungan dengan perilaku konsumen. Setelah pasar dibagi menjadi segmen-

segmen yang lebih kecil, perusahaan bisa meluncurkan program pemasaran untuk 

memnuhi kebutuhan dan preferensi dari segmen yang ada. Selain itu, perusahaan 

dapat memilih untuk menetapkan segmen pasar lebih khusus melalui strategi 

pemasaran yang berbeda, untuk berkonsentrasi pada satu atau dua segmen yang 

lebih kecil yang kemungkinan diabaikan oleh perusahaan lain (Hermawan, 2012). 
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Dalam menentukan suatu pasar sasaran, perusahaan harus melihat apakah 

perusahaan memiliki keunggulan kompetitif atau tidak relatif terhadap 

pesaingnya. Keunggulan kompetitif juga berakar dari sumber daya, baik berwujud 

maupun tak berwujud. Dalam beberapa dekade belakangan, hampir semua sepakat 

bahwa inovasi merupakan sarana untuk mempertahankan pertumbuhan 

perusahaan dan agar tetap dapat sustainable (berkelanjutan) di era yang sangat 

kompetitif seperti ini. Inovasi berakar dari kemampuan kreativitas, pola pikir out 

of the box, budaya riset yang kuat, keberanian mencoba dan mengambil resiko, 

kekuatan peramalan serta kebijaksanaan dan lain sebagainya, yang akhirnya dapat 

memicu suatu crazy ideas yang berujung pada inovasi. Tidak heran jika sumber 

daya yang tak berwujud lebih berperan penting dibandingkan dengan sumber daya 

yang berwujud sehingga investasi untuk sumber daya manusia menjadi semakin 

penting. 

 Menurut Dolnicar, Freitag, dan Randle (2005) dalam bukunya Hermawan 

Agus (2012) semakin kompetitif suatu lingkungan bisnis maka semakin berhasil 

suatu strategi segmentasi yang terkonsntrasi. Segmentasi dapat dilakukan dengan 

berbagai basis mulai dari geografis, demografis hingga psikografis dan perilaku, 

bahkan one-on-one, tergantung karakteristik produknya apakah barang atau jasa, 

high-involvement atau low-involvement, produk industry atau konsumsi, dan 

lainya.  

Dengan melakukan segmentasi, perusahaan dapat merancang suatu bauran 

pemasaran tidak hanya pada komunikasi pemasaran, namun juga merancang 

atribut produk, harga, dan distribusi yang memungkinkan perusahaan tersebut 

untuk mengalokasikan sumber dayanya secara optimal sekaligus menciptakan 

nilai bagi para pelangganya. Semakin kompetitif lingkungan bisnis maka semakin 

perlu bagi perusahaan untuk melakukan segmentasi pasar dan semakin penting 

bagi perusahaan tersebut  untuk menyelaraskan bauran pemasarannya dengan 

pasar sasaran yang dipilih agar dapat mengalokasikan sumber daya  secara efektif  

sekaligus memberikan nilai tertinggi bagi para pelangganya. Segmentasi sangatlah 

penting untuk kesuksesan bisnis yang mengadopsi pendekatan segmentasi untuk 

dapat meningkatkan kinerjanya (Kotler, 1997) 
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 Segmentasi adalah dengan cara membagi – bagi pasar kedalam beberpa 

tingkatan potensial. Tingkat pertama terdiri dari para pelanggan yang paling peka 

terhadap penawaran-penawaran tersebut. Kelompok ini harus di tentukan profil-

profilnya berdasarkan karakteristik demografis dan psikografisnya. Perusahaan 

harus memfokuskan penjualan pertamanya pada para calon pembeli mereka yang 

utama, jika mereka tidak memberika respon, berarti perusahaan telah salah 

melakukan segmentasi atau penawaranya kurang menarik. Segmen dapat 

diidentifikasi dengan tiga cara, yang pertama ialah dengan pemdekatan tradisionil 

dengan cara membagi pasar dalam kelompok-kelompok demografis, pendekatan 

yang kedua adalah dengan membagi pasar kedalam kelompok-kelompok 

kebutuhan, dan pendekatan yang ketiga adalah dengan melakukan segmentasi 

pasar berdasarkan kelompok-kelompok perilaku. Ketika perusahaan telah berhasil 

mengidentifikasi sebuah segmen yang berbeda, berikutnya adalah apakah segmen 

ini sebaiknya dikelola didalam organisasi yang sudah ada atau perlu dibuatkan 

suatu bisnis khusus yang terpisah (Kotler, P. 2003). 

 

 

2.5 Citra Perusahaan Sebagai Tujuan Komunikasi Pemasaran 

2.5.1 Citra perusahaan 

Menurut Jefkins (2003) citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi 

secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk atau layanannya. Lianty 

(2011) berpendapat bahwa citra merupakan tujuan utama, sekaligus prestasi atau 

reputasi yang hendak dicapai oleh public relations sebagai lembaga. Namun, 

penilaian terhadap citra itu sendiri sangat abstrak. Tidak dapat diukur 

menggunakan rumus tertentu, karena persepsi yang diberikan oleh publik berbeda 

satu sama lain. 

Dari berbagai definisi citra diatas dapat di simpulkan bahwa citra 

menunjukan kesan obyek terhadap obyek lain yang terbentuk dengan memproses 

informasi setiap waktu dari berbagai sumber terpercaya. Obyek meliputi individu 

atau perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang didalamnya. Kemudian citra 

akan terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari sumber terpercaya. 
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Sumber informasi dapat di peroleh dari perusahaan secara langsung atau pihak-

pihak lain secara tidak langsung. Pentingnya citra  perusahaan dikemukakan 

Gronroos (Sutisna, 2001) sebagai berikut: 

1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra positif 

memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan 

secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya. 

2. Sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. 

Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil. Kualitas teknis atau 

fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan tersebut. 

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan 

perusahaan. 

4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal. Citra 

perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap karyawan 

terhadap perusahaan. 
 

Tidak hanya kualitas produk atau jasa saja yang menentukan keberhasilan 

suatu perusahaan, namun kepaiawaian membangun citra perusahaan juga berperan 

penting dalam menentukan keberhasilan.proses terbentuknya citra perusahaan 

adalah adanya persepsi yang berkembang di benak publik terhadap realitas yang 

muncul dimedia. Sejauhmana citra perusahaan terbentuk tergantung pada 

bagaimana public relation membangun persepsi berdasarkan realitas yang terjadi. 

Disini public relation membeli kepercayaan public berupa opini dan persepsi yang 

baik terhadap perusahaan, sebaliknya perusahaan dituntut memberikan yang 

terbaik kepada publiknya. 

Ada lima jenis citra yang dijelaskan oleh Frank Jefkins dalam bukunya yang 

berjudul Public Relation (2004) yaitu: 

1. Citra bayangan (Mirror Image), citra yang diyakini perusahaan tanpa melihat 

pandangan dari luar. Ini disebabkan karena kurangnya informasi yang di 

peroleh dari kalangan dalam perusahaan. 

2. Citra yang berlaku (Current Image), yakni citra yang dipercaya oleh pihak-

pihak luar mengenai suatu perusahaan. Namun citra ini tidak berlaku 

selamanya dan jarang sesuai dengan kenyataan karena terbentuk dari 
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pengalaman atau pegetahuan orang-orang luar yang sifatnya terbatas sehingga 

cenderung mengarah ke citra negatif 

3. Citra harapan ( wish image), yakni citra  yang ingin dicapai oleh perusahaan 

agar bisa dikenal, dan ditermia positif oleh publiknya. 

4. Citra perusahaan (coorporate image), yakni citra perusahaan secara 

keseluruhan, baik itu tentang sejarahnya, kualitas pelayanan, kualitas produk, 

hubungan industri yang baik, marketing. Hingga pada tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

5.  Citra majemuk (multiple image), yakni kumpulan dari berbagai citra yang 

mewakili citra perusahaan, yakni dimana public relation akan menampilkan 

pengenalan terhadap identitas perusahaan, atribut logo, sosok gedung, dekorasi 

loby kantor dan penampilan para profesionalnya (Ruslan, 2007) 

 Dengan demikian, untuk mendapatkan sebuah 

citra yang positif, perusahaan harus mempunyai langkah – langkah dan strategi 

yang baik agar tujuan perushaan bisa tercapai. 

2.5.2 Peran public relations dalam komunikasi pemasaran 

Iklan – iklan di televisi semakin pendek, mereka bertumpuk – tumpuk 

menjadi satu, mereka semakin tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan 

konsumen pun cenderung memindahkan saluran TV mereka setiap iklan muncul 

di layar. Dan masalah yang terbesar adalah kenyataan bahwa iklan tidak memiliki 

kredibilitas. Masyarakat tahu bahwa iklan selalu membesar – besarkan dan bias. 

Pada kondisi terbaiknya, iklan dianggap lucu dan menghibur. Pada kondisi 

terburuk, iklan diangap mengganggu dan tidak jujur. Perusahaan mengeluarkan 

uang terlalu banyak pada iklan dan tidak cukup banyak untuk public relations. 

Melakukan kampanye malalui iklan memang memiliki keuntunngan lebih dapat 

diawasi pelaksanaannya dibandingkan dengan PR. Media di bayar untuk 

memunculkan iklan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sebalikmya, 

membangun merek baru melalui PR akan memakan waktu yang lebih lama dan 

membutuhkan kreativitas yang tinggi, namun pada akhirnya dapat bekerja lebih 

baik dari pada sebuah pemasangan iklan yang menggemparkan  (Kotler, P., 2003).  

Scoot M Cutlip dan Allen H Center (2005) memiliki definisi humas atau 

public relations yaitu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 
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mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi untuk 

kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan 

untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. definisi 

public relation yang telah dijelaskanoleh Cultip, Centerdan Broommerujuk pada 

fungsi PR dalam menjalankan dan mengatur komunikasi yang bertujuan untuk 

menciptakan dan menjaga hubungan baik yang saling menguntungkan dengan 

para publik organisasi. Dengan demikian bisa memudahkan perusahaan dalam 

menciptakan image atau citra positif dari stakeholder, sehingga perusahaan dapat 

dengan mudah mencapai tujuan bisnis. 

Dari berbgai definisi public relation yang disampaikan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa public relation merupakan sebuah profesi yang terdapat di 

perusahaan atau organisasi yang memiliki peran membangun komunikasi dan 

hubungan baik antara perusahaan dan publiknya agar pesan yang akan 

disampaikan dapat diterima oleh publiknya sehingga tercapainya tujuan suatu 

perusahaan. 

Selain menciptakan hubungan baik dengan publiknya, public relation juga 

merupakan bagian dari manajemen yang bertugas melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, promosi dan pemasaran. Ini akan efektif jika 

didukung oleh semua elemen manajemen. Public relation juga merencanakan 

kegiatan, melakukan observasi dan mengadakan evaluasi untuk mengetahui 

seberapa efektif strategi yang telah dijalankan 

Didalam dunia bisnis atau komersial, public relation memiliki kaitan yang 

erat pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari kegiatan 

bisnis, sedangkan public relation memiliki fungsi-fungsi yang juga bisa 

diterapkan dalam rangka menunjang suatu bauran pemasaran (marketing mix). 

Arti penting dalam public relation itu sendiri terletak pada kemampuanya dalam 

mendidik pasar, yakni menjadikan khalayak mengetahui keberadaan serta 

kegunaan produk-produk dari perusahaan yang bersangkutan, hal ini ditentukan 

oleh keberhasilan upaya periklanan yang dijalankan oleh perusahaan. 

Menurut Charles S. Steinberg tujuan public relation adalah menciptakan 

opini publik yang favorable tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan 

yang bersangkutan. Menurut Frank Jefkin tujuan dari public relation adalah 
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meningkatkan citra yang baik dan mengurangi bahkan mengikis habis sama sekali 

citra buruk terhadap perusahaan. 

Terdapat dua tujuan public relation yaitu secara positif dan defensif. Secara 

positif yaitu menciptakan public understanding (pengertian publik), menciptakan 

public confidence (adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan), menciptakan 

public support (adanya dukungan dari publik terhadap perusahaan), dan 

menciptakan public coorperation (adanya kerjasama dari publik terhadap 

perusahaan). Secara defensif yaitu dengan cara membela diri dari pendapat 

masyarakat yang berpendapat negatif tentang perusahaan. Public relation harus 

menjaelaskan atau bertahan dengan berpedoman kode etik sebagai public relation 

dan menggunakan strategi komunikasi yang baik. 

 

Dengan demikian terdapat empat prinsip tujuan dari public relation, yaitu: 

1. Menciptakan citra yang baik 

2. Memelihara citra yang baik 

3. Meningkatkan citra yang baik 

4. Memperbaiki citra jika citra perusahaan menurun atau rusak. 
 

Public relations membangun hubungan baik dengan berbagai masyarakat 

perusahaan dengan memperoleh publisitas yang diinginkan, membangun citra 

yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor, cerita, dan kejadian yang tak 

emnyenangkan. Public relations bisa melaksanakan  satu atau semua fungsi dari 

public relations yaitu, 

- Hubungan pers atau agen pers, menciptakan dan menempatka informasi 

berharga di media berita untuk menarik perhatian pada sesorang, produk, atau 

jasa. 

- Publisitas produk, mempublikasikan produk tertentu. 

- Kegiatan masyarakat, membangun dan mempertahankan hubungan nasional 

dan komunitas lokal.  

- Melobi, membangun dan mempertahankan hubungan dengan pembuat 

peraturan dan pejabat pemerintahan untuk mempengaruhi undang -  undang 

dan peraturan. 
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- Hubungan investor, mempertahankan hubungan dengan pemegang saham dan 

pihak lainya dalam komunitas keuangan. 

- Pengembangan, hubungan masyarakat dengan donor atau anggota organisasi 

nirlaba untuk mendapatkan dukungan finansial sukarela. 
 

Hubugan masyarakat digunakan untuk mempromosikan produk, orang, 

tempat, ide, kegiatan, organisasi, dan bahkan Negara. Perusahaan menggunakan 

hubungan masyarakat untuk membangun hubungan baik dengan konsumen, 

investor, media, dan komunitas mereka. Asosiasi dagang telah menggunakann 

hubungan masyarakat untuk membangun kembali minat terhadap komoditas yang 

menurun. Negara bagian New York membangun citranya ketika menancapkan 

publisitas dan kampaye iklan, sehingga membawa jutaan turis dating. Johnson & 

Johnson dengan ahli menggunakan hubungan masyarakat untuk memainkan peran 

utama dalam menyelamatkan Tylenol dari kepunahan setelah ketakutan public 

melanda produknya. Hubungan masyarakat semakin memainkan peran penting 

dalam pembangunan merek. Hubungan masyarakat bisa menjadi sarana 

pembangunan merek. Meraih publisitas yang baik dan menciptaka citra 

perusahaan yang disukai adalah sarana promosi utama yang jarang digunakan 

meskipun hubungan masyarakat mempunyai potensi besar untuk membangun 

kesadaran dan preferensi konsumen. Hubungan masyarakat dapat mempunyai 

pengaruh kuat terhadap kesadaran public dengan biaya yang cukup rendah 

dibandingkan periklanan, dan hasil dari hubungan masyarakat kadang – kadang 

bisa spektakuler. Meskipun hubungan masyarakat hanya menangkap sebagian 

kecil dari seluruh anggaran pemasaran kebanyakan perusahaan, humas 

memainkan peran penting dalam pembangunan merek (Hermawan, A., 2012). 




