
	  
	  

6	  

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Komunikasi Pemasaran 

 Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain. Itu definisi, 

makna, arti, atau pengertian komunikasi (communication) secara praktis atau dalam 

praktik kehidupan sehari-hari. 

 Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan 

manajemen (management) untuk mencapai satu tujuan. Strategi komunikasi 

merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk 

mencapai suatu tujuan (Effendy,2003:301). 

 Strategi komunikasi harus didukung oleh teori karena teori merupakan 

pengetahuan berdasarkan pengalaman (empiris) yang sudah diuji kebenarannya. 

Harold D. Lasswell menyatakan, cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan ”Who Says What Which Channel To Whom 

With What Effect?” 

 

2.1.1  Fungsi Strategi Komunikasi 

 Menyusun strategi komunikasi harus memperhatikan faktor-faktor pendukung 

dan penghambat. Berikut ini sebagian komponen komunikasi dan faktor pendukung 

serta penghambat pada setipa komponen tersebut (Effendy, 2003:35) 

1. Mengenali sasaran komunikasi 

2. Faktor situasi dan kondisi 

3. Pemilihan media komunikasi 



	  
	  

7	  

4. Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

5. Peranan komunikasi dalam komunikasi 

6. Daya tarik sumber 

7. Kredibilitas sumber 

Adapun empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi 

komunikasi : 

1. Mengenal khalayak. Antara komunikator dengan komunikan tidak hanya 

terjadi saling hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. 

2. Menyusun pesan. Dalam mempengaruhi khalayak dibutuhkan pesan untuk 

membangkitkan perhatian, karena hal tersebut merupakan awal efektivitas 

dalam komunikasi. 

3. Menetapkan metode. Dalam hal ini metode penyampaian dapat dilihat dari dua 

aspek: menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Menurut cara 

pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yakni metode 

redundancy dan canalizing. Metode redundancy adalah cara mempengaruhi 

khalayak dengan mengulang-ulang pesan pada khalayak. Metode canalizing 

adalah mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang disampaikan, 

kemudian secara perlahan merubah sikap dan pola pemikirannya ke arah yang 

kita kehendaki. Menurut bentuk isinya menggunakan metode informatif, 

persuasif, edukatif dan koersif. 

4. Pemilihan media komunikasi. 

 Secara umum, strategi komunikasi dilakukan dengan 10 tahapan : 

1. Analisis Program/Masalah 

2. Analisis Situasi 

3. Analisis Khalayak 
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4. Tujuan Komunikasi 

5. Strategi Komunikasi 

6. Perencanaan Kegiatan Pengembangan Media 

7. Produksi dan Ujicoba Media 

8. Penggunaan Media 

9. Media Monitoring dan Sistem Pengelolaan Informasi 

10. Evaluasi dan Analisis Masalah 

(www.komunikasipraktis.com) 

 

2.1.2 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Ada banyak tugas yang dilakukan komunikator pemasaran ketika ingin 

melakukan pemasaran terhadap produk yang ditawarkan. Salah satu tugasnya adalah 

menentukan tujuan komunikasi pemasaran. Ada tiga tujuan komunikasi pemasaran 

dilakukan, yaitu: 

1. Menyebarkan informasi. Dimana nantinya akan muncul respon konsumen, yaitu 

efek kognitif, yaitu proses untuk menyadari informasi suatu produk (knowledge 

change). 

2. Mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau pindah merk. Ada efek afektif, 

yaitu memberikan pengaruh kepada konsumen dan merubah sikap konsumen 

(attitude change). 

3. Perubahan masyarakat (social change). Adanya efek konatif, yaitu kecenderungan 

untuk melakukan sesuatu. 

 Jika dibuat bagan, maka ini adalah bagan tujuan komunikasi pemasaran, 

respon konsumen dan proses pembelian. 
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Bagan 1. Proses komunikasi dalam kegiatan komunikasi pemasaran. 

Tujuan Komunikasi  Respon Konsumen  Proses Pembelian 

 

 

 

 

2.1.3 Fungsi-Fungsi Pemasaran 

Orang-orang yang terlibat dalam proses marketing melaksanakan macam-

macam aktivitas yang berbeda. Pada sebuah perekonomian pasar, aktivitas-aktivitas 

atau fungsi-fungsi yang bersifat inharen dengan proses marketing termasuk 

didalamnya aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi mon-profit dikenal dengan istilah 

fungsi pemasaran universal. Fungsi pemasaran universal yaitu fungsi yang harus 

dilaksanakan baik pada organisasi-organisasi yang mencapai laba, maupun yang non-

profit (Winardi:1989, 22-23). 

Menurut William G. Nickels (Winardi, 1989:30) dalam sebuah 

perekonomian pasar, sedikitnya ada enam fungsi marketing universal, yaitu: 

  

Menginformasikan	  

Mempengaruhi	  

Mengingatkan	  	   Efek	  Konatif	  

Efek	  Afektif	  

Efek	  Kognitif	  

Mengambil	  
keputusan	  dan	  
bertindak	  

Menyukai,	  
mengambil	  tindakan	  

Menyadari 
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a. Analisis pasar 

Analisis pasar merupakan sebuah proses berkelanjutan yang terjadi sebelum, 

selama dan sesudah pertukaran-pertukaran pemasaran. Analisis pasar 

mengukur permintaan akan ide, barang, jasa, yang dapat diciptakan oleh 

organisasi atau individu. Analisis pasar diukur dengan cara kepuasan-kepuasan 

yang timbul dari pertukaran-pertukaran selanjutnya dan penyesuaian yang 

diperlukan untuk mengoptimasi semua hubungan demikian. 

b. Komunikasi pemasaran 

Komunikasi pemasaran berlangsung selama proses pemasaran berkembang. 

Dalam bidang pemasaran, komunikasi memungkinkan publik memilih produk, 

program, ide yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan adanya 

komunikasi, publik juga dapat mengambil keputusan tentang keinginan dan 

kebutuhan mereka. Dalam proses komunikasi pemasaran, diperlukan sumber 

dan penyusunan kode, keterampilan berkomunikasi untuk menyampaikan 

pesan, adanya saluran (channel), penerima penyusun kode dan arti serta umpan 

balik. 

c. Diferensiasi produk 

Penyesuaian penawaran pihak penjual guna memenuhi keinginan/kebutuhan 

pembeli dan penyesuaian penawaran pembeli guna memuaskan 

keinginan/kebutuhan penjual. 

d. Segmentasi pasar 

Menurut Lawrence J., Gitman, Carl Mc. Daniel Jr. menyatakan bahwa 

segmentasi pasar merupakan suatu proses dimana sebuah pasar total dibagi 

dalam sejumlah bagian atau segmen yang berhubungan satu sama lain dan 
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dapat di identifikasi dengan tujuan mendesain suatu ramuan pemasaran 

(marketing mix). 

e. Penilaian 

Setelah para partisipan dalam sebuah hubungan pasar telah mengadakan kontak 

dan mereka telah mengkomunikasikan keinginan serta kebutuhhan mereka, 

maka setiap orang yang terlibat didalamnya harus menentukan apakah 

keuntungan pertukaran tersebut melampaui biaya atau tidak. Analisis biaya-

biaya tersebut dinamakan fungsi penilaian (Winardi, 1989:54). 

f. Pertukaran 

(Winardi, 1989) Pertukaran merupakan fungsi marketing universal yang 

membantu suatu transfer keuntungan. Tidak semua upaya marketing 

menyebabkan terjadinya pertukaran, tetapi proses marketing senantiasa 

mencakup pertukaran. Pertukaran bukan akhir dari proses marketing tapi ia 

hanya merupakan satu langkah lebih lanjut 

 

2.1.4 Konsep Inti Pemasaran  

2.1.4.1 Kebutuhan, Keinginan dan Permintaan 

Manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, air, udara untuk hidup. 

Manusia juga menginginkan rekreasi, pendidikan, jasa dan lainnya. Dilihat dari 

kebutuhan diatas, jelas sekali bahwa kebutuhan dan keinginan mereka sangat besar. 

Terlebih lagi hidup di zaman modern seperti sekarang ini, lebih banyak lagi 

kebutuhan dan keinginan mereka untuk dapat hidup. 

a. Kebutuhan adalah keadaan dimana mereka merasa tidak memiliki kepuasan 

dasar. Manusia membutuhkan makanan, perlindungan, hak milik, tempat 
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tinggal. Semua itu tidak dibuat-buat oleh pemasar, melainkan sudah ada dari 

dalam diri serta kondiri mereka (Kotler, 1995). 

b. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. 

Konsumen membeli suatu produk ternyata tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan penting dalam hidupnya namun membeli produk sebagai pemuasan 

keinginannya saja (Morrisan, 2010). 

c. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan 

kemampuan serta kesediaan membelinya. Keinginan menjadi permintaan bila 

didukung daya beli. 

Jadi sebenarnya, pemasar tidaklah menciptakan kebutuhan. Kebutuhan sudah 

ada sebelumnya. Pemasar hanya sebagai jembatan bagi mereka yang membutuhkan 

suatu produk untuk kebutuhan hidup. Pemasar mempengaruhi permintaan dengan 

membuat suatu produk yang cocok, menarik, harga terjangkau dan mudah didapatkan 

oleh konsumen sesuai target audiens yang diinginkan pemasar (Kotler, 1995). 

 

2.1.4.2  Pertukaran, Transaksi dan Hubungan 

Untuk menghasilkan suatu pertukaran-transaksi, pemasar menganalisis apa 

yang masing-masing pihak harapkan untuk diperoleh dan diberikan. Suatu pertukaran 

dapat digambarkan dengan menunjukkan para pelaku dan keinginan serta tawaran 

antara mereka. Jadi, pertukaran merupakan proses, bukan kejadian sesaat. Transaksi 

sifatnya simbiosis mutualisme, maksudnya sama-sama menguntungkan antara 

pemasar dan konsumen/calon pembeli. Terlebih dahulu pemasar memahami 

pentingnya kebutuhan calon pembeli. Namun di satu sisi, pemasar juga ingin 

mendapat keinginan dari calon pembeli. Ketika pemasar dan calon pembeli sudah ada 
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kecocokan, maka terjadilah transaksi. Transaksi tidak selalu dengan menggunakan 

uang. Dapat dilakukan dengan pertukaran antar barang. 

Pemasaran berdasarkan hubungan ialah ketika pemasar yang baik akan 

mencoba membangun hubungan jangka panjang, rasa saling percaya, win-win 

solution dengan para pelanggan, distributor, pemasok. Jika sudah tercipta hubungan 

yang baik dengan jaringan pemasaran, biaya dan waktu bisa lebih efisien (Kotler, 

1995). 

Berikut bagan konsep inti pemasaran menurut Kotler : 

Bagan 2. Konsep Inti Pemasaran  

 

 

 

 

 

Sumber: (Kotler, Manajemen Pemasaran: 1995 

 

2.1.5  Proses Pemasaran 

Bagan 3. Proses Pemasaran 

 

 

 Sumber: (Morrisan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu: 2010) 

  

Kebutuhan, 
Keinginan, dan 

Permintaan 
Produk 

Nilai, Biaya 
dan 

Kepuasan 

Pertukaran, 
Transaksi,dan 

Hubungan 
Pasar 

Pemasaran 
dan Pemasar 

Identifikasi	  
Pasar	  

Menentukan	  
segmentasi	  pasar	  

Memilih	  pasar	  
sasaran	  

Menentukan	  
positioning	  produk	  
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2.1.5.1 Identifikasi Pasar 

Sebelum melakukan kegiatan memasarkan produk ke konsumen, hendaklah 

terlebih dahulu melakukan identifikasi pasar sebelum menetapkan strategi 

pemasaran mereka. Hal ini dilakukan karena dinamika pasar dapat berubah-ubah 

dimana konsumen menjadi lebih beraneka ragam dilihat dari kebutuhan, sikap, 

dan gaya hidup mereka, serta perusahaan pesaing yang semakin banyak 

melakukan pendekatan segmentasi konsumen dalam strategi pemasarannya 

(Morrisan: 2010). 

 

2.1.5.2 Pemetaan atau Segmentasi 

 Segmentasi adalah proses membagi pasar heterogen menjadi segmen pasar 

yang secara spesifik relatif homogen. Alasan organisasi/perusahaan melakukan 

segmentasi karena seringkali organisasi/perusahaan menghadapi persaingan, oleh 

karena itu mereka perlu menggunakan segmentasi agar lebih fokus, efektif dan 

efisien pada sumber daya yang ada (Supriyanto & Ernawati, Pemasaran Industri 

Jasa Kesehatan: 2010). 

 

 

Bagan 4. Segmentasi Pasar  
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Total pasar yang heterogen Segmen yang homogen 

Sumber: (Supriyanto & Ernawati, Pemasaran Industri Jasa Kesehatan: 

2010). 

 

2.1.5.3 Sasaran Pasar 

Ketika segmentasi sudah dilakukan sesuai gambar diatas, maka langkah 

selanjutnya adalah menyeleksi sasaran pasar sesuai kriterianya, seperti segmentasi 

demografis (meliputi umur, jenis kelamin, besar keluarga), geografis (luas 

wilayah, tempat tinggal, tempat bekerja), psikografis (nilai/keyakinan, perilaku, 

gaya hidup serta motif seseorang) dan manfaat.  

 

2.1.5.4 Menentukan Positioning Produk 

Positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana 

khalayak menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam benak 

khalayak sehingga memiliki penilaian tertentu. Hiebing & Cooper (1997) 

mendefinisikan positioning sebagai ‘membangun persepsi produk di dalam 

pasar sasaran relatif terhadap persaingan.” 

2.1.6  Aplikasi Komunikasi Pemasaran 

George A. Steiner berpendapat bahwa, “Planning is a process that begins 

with objectives; defines strategies, policies, and detailed plans to achieve them.” 

(George A. Steiner, Top Management Planning, 1969 dalam Winardi, Strategi 

Pemasaran, 1989). 

Strategi memposisikan sebuah produk atau perusahaan merupakan strategi 

pembangunan sebuah citra dalam benak atau sebuah strategi penentuan atribut yang 
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akan terus dikenal oleh konsumen sebagai sebuah bentuk hubungan harmonis yang 

sangat erat antara ide perusahaan dengan persepsi konsumen. Semakin banyak atribut 

dari produk yang disebutkan oleh konsumen, maka semakin kuat posisi produk dalam 

benak konsumen. Hal ini dapat terjadi apabila komunikasi ide dan produk 

disampaikan melalui kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan dalam waktu 

yang lama serta dengan strategi yang benar dan teratur (Rd. Soemanagara, 2006). 

Rencana pemasaran ialah rencana operasional dari perencanaan strategi 

pemasaran. Rencana pemasaran diibaratkan sebagai buku panduan yang bertindak 

sebagai panduan kegiatan kegiatan pemasaran untuk manajer pemasaran (Supriyanto 

& Ernawati, Pemasaran Industri Jasa Kesehatan: 2010) 

Bagan 5. Model Proses Pemasaran dan Promosi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  (George & Michael Belch dalam Morrisan, 2010) 



	  
	  

17	  

 

Skema diatas terdiri dari empat bagian utama, yaitu, analisis dan strategi 

pemasaran, proses target pasar, pengembangan program perencanaan pemasaran 

(harga, produk, ditribusi dan promosi) dan target pasar. Proses pemasaran dimulai 

dengan mempersiapkan rencana strategi pemasaran dan analisis pemasaran yang akan 

digunakan dalam memutuskan produk yang akan dihasilkan dan pasar atau konsumen 

yang akan dituju. Dalam suatu program pemasaran memerlukan suatu analisis pasar 

yang mendalam karena nantinya berfungsi sebagai panduan yang harus diikuti untuk 

mewujudkan tujuan pemasaran. Analisis dilakukan melalui riset pasar yang nantinya 

bisa menjadi dasar untuk menentukan harga, produk, distribusi dan promosi. Setelah 

melakukan riset pasar yaitu penentuan target pasar dengan mengaitkan elemen bauran 

pemasaran untuk mengoptimalkan efek perusahaan, namun tentu saja perlu 

dikombinasikan dengan elemen program lainnya. 

 

2.1.6.1 Konsep Strategi 

Sebuah strategi pemasaran merupakan sebuah pernyataan dasar tentang 

dampak yang ingin dicapai atas permintaan pada sebuah pasar tertentu yang dijadikan 

sasaran. Pendekatan untuk mengimplementasikan strategi-strategi ditentukan melalui 

program-program pengiklanan, program-program promosi, program-program 

pengembangan produk dan program penjualan serta distribusi (Winardi, Strategi 

Pemasaran: 1989). 
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2.1.6.2 Akar Strategi 

Strategi adalah suatu tindakan penyesuaian organisasi relasi terhadap situasi 

lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting dan dilakukan secara sadar 

berdasarkan pertimbangan wajar (Supriyanto & Ernawaty, Pemasaran Industri Jasa 

Kesehatan: 2010). 

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategos atau strategus dengan kata 

jamak strategi. Strategos berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering disebut 

perwira Negara dengan fungsi yang luas. Dalam arti sempit, menurut Matloff (1967) 

strategy berarti art of the general (seni jenderal). Karena zaman Yunani Kuno 

jenderal sering dianggap bertanggung jawab dalam suatu peperangan, kalah atau 

menang. Penggunaan istilah strategi ini lebih memperoleh tempat di kalangan 

militerpada akhir abad ke-18, ketika peperangan masih relative sederhanadan terbatas. 

Kala itu, istilah strategems lebih popular dikalangan perwira, yaitu bagaimana 

seorang jendral melakukan tipu daya terhadap musuhnya melalui rencana-rencana 

operasi, antara lain menggerakkan pasukan ke medan perang. Pada dekade ke-19 dan 

ke-20 muncul lagi nama baru yaitu grand strategy yang artinya seni memanfaatkan 

semua sumber daya suatu bangsa atau kelompok untuk mencapai sasaran perang dan 

damai (J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik: 1996). 

 

 a. Tingkat-Tingkat Strategi 

Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) dalam J. Salusu (1996) 

menjelaskan ada empat tingkatan strategi yang keseluruhannya disebut Master 

Strategy, yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan 

functional strategy. 
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• Enterprise Stragtegy 

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi 

mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok 

diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalamnya, ada pemerintah 

seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. 

Mereka memiliki ketertarikan yang beragam terhadap organisasi. Oleh 

karena itu, didalam strategi ini terlihat relasi antara organisasi dan 

masyarakat luar, sejauh yang dilakukan menguntungan organisasi tersebut. 

Respon terhadap keinginan masyarakat perlu diperhatikan dengan 

pertimbangan etis. 

• Coorporate Strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, meliputi bidang yang 

digeluti oleh suatu organisasi/perusahaan. Pertanyaan apa yang menjadi 

bisnis atau urusan dan bagaimana mengendalikannya, tidak semata-mata 

dijawab oleh organisasi bisnis, namun juga dijawab oleh perusahaan 

nonprofit dan pemerintah. Maka jawaban dari setiap misi tersebut 

harusnya benar dan tepat, jika tidak, akan fatal karena akibatnya akan 

merembet ke pihak lain. 

• Business Strategy 

Menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. 

Bagaimana menempatkan organisasi di hati para pengusaha, para anggota, 

para donor, dan sebagainya. Dimaksudkan untuk dapat memperoleh 

keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. Strategi ini 
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memusatkan perhatian pada ‘keunggulan kompetitif’ seperti “kerjakan 

dengan lebih baik dan lebih sempurna daripada orang lain kerjakan”. 

• Functional Strategy 

Strategi ini merupakan strategi pendukung untuk menunjang suksesnya 

strategi lain. 

1. Strategi fungsional ekonomi, memungkinkan organisasi hidup sebagai 

satu kesatuan ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, 

sumber daya, penelitian dan pengembangan 

2. Strategi fungsional manajemen, mencakup planning, organizing, 

implementation, controlling, staffing, leading, motivating, 

communication, decision making, representing, dan intregating 

3. Strategi isu stratejik, mengontrol lingkungan yang sudah diketahui 

maupun yang belum diketahui 

2.1.6.3  Strategi Pemasaran  

a.  Push Strategy 

 Push strategy adalah strategi promosi yang digunakan oleh pemasar agar 

merek atau produk yang dikelolanya sampai ke pelanggan. Taktiknya secara umum 

misalnya menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan melalui 

showroom perusahaan dan bernegosiasi dengan pengecer untuk menjual produk 

mereka, atau mengatur point-of-sale. Untuk kepentingan tersebut, untuk 

meningkatkan visibilitas, seringkali pengecer menerima insentif penjualan khusus 

dalam bentuk pertukaran baik berupa uang maupun produk (mix.co.id). 
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b.  Pull  Strategy 

 Pull srategy adalah strategi promosi yang digunakan oleh produsen yang 

berusaha menciptakan product awareness sehingga konsumen akan mencari 

produk tersebut ke retailer (apngaza.8m.com). Contoh Perusahaan Unilever 

melakukan penjualan produk melalui iklan agar konsumen sadar akan produk 

tersebut kemudian konsumen akan mencari retailer untuk membeli produk itu. 

c.  Pass Strategy 

 Pass strategy adalah upaya untuk menciptakan image publik yang ditimbulkan 

melalui berbagai kegiatan, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta 

kepedulian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial. Bahwa 

dalam marketing public relation harus menjalankan beberapa dari bagian masing-

masing strategi tersebut, karena pull (menarik) dan push (mendorong) tidak akan 

mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya persuasi dari pass (mempengaruhi). 

  

  

2.1.6.4  Hubungan antara Strategi dengan Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 

dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah 

perusahaan. Strategi pemasaran tidak hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar 

namun juga usaha berskala kecil pun membutuhkan strategi pemasaran untuk 

mengembangkan usahanya, karena acapkali pada saat kondisi kritis justru usaha 

kecillah yang mampu memberikan kebutuhan dan keinginan dalam menumbuhkan 

pendapatan masyarakat. 
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Hubungan strategi dengan pemasaran menjadi penting dalam dunia bisnis, 

karena hubungan ini merupakan langkah-langkah kreatif yang berkesinambungan 

yang diupayakan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai target pemasaran terbaik 

dalam rangka mewujudkan kepuasan konsumen secara maksimal. Strategi pemasaran 

sangat diperlukan untuk mencegah penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya 

saing bisnis di pasar. Tanpa adanya strategi pemasaran yang teruji, bisa dipastikan 

pemasaran akan jatuh, apalagi muncul pesaing-pesaing baru di dunia bisnis (Agus 

Hermawan, Komunikasi Pemasaran: 2012). 

 

2.1.7 Bauran Promosi 

Bagan 6. Model Bauran Promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (George dan Michael Belch dalam Morrisan, Periklanan: Komunikasi Pemasaran 

Terpadu: 2010) 

 

Gambar bauran promosi (promotional mix) diatas merupakan instrumen dasar 

untuk mencapai tujuan komunikasi. Selain bauran pemasaran (4P : product, price, 

place, promotion), masing-masing dari bauran promosi ini dipandang sebagai suatu 

instrumen komunikasi pemasaran terpadu yang memainkan peran penting dalam 
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komunikasi pemasaran. Masing-masing elemen dapat menggunakan berbagai macam 

bentuk dan masing-masin memiliki kelebihan dan kekurangannya.  

 

2.1.7.1 Periklanan 

Suatu bentuk komunikasi yang melibatkan media massa (TV, radio, majalah, 

koran) mengenai suatu organisasi, produk, ide, barang/jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu dan meluputi aktivitas mentransmisi pesan-pesan standar kepada sejumlah 

besar penerima pesan yang dijadikan sasaran (Winardi, Strategi Pemasaran: 1989). 

Karakteristiknya adalah : 

a. Dapat mencapai konsumen dengan jangkauan luas 

b. Pesan dapat diulang berkali-kali 

c. Bersifat komunikasi satu arah 

d. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media 

 

2.1.7.2 Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan hubungan masyarakat yang mensimulasikan pembelian konsumen dan 

efektivitas agen (Supriyanto dan Ernawaty, Pemasaran Industri Jasa Kesehatan: 

2010). 

 

2.1.7.3 Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Supriyanto dan Ernawaty (2010) menyebutkan bahwa humas atau Public 

Relations adalah upaya komunikasi menyeluruh suatu organisasi atau perusahaan 

untuk memengaruhi persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap 

organisasi atau perusahaan. Kelompok yang dimaksud adalah para stakeholder 

(mereka yang terlibat, yang mempunyai kepentingan dan dapat memengaruhi 
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kemampuan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya). Kelompok ini 

bisa karyawan, pemegang sahan, pelanggan, pemerintah, media massa, penduduk dan 

lain-lain. 

Menurut Dominick dalam Morrisan (2010), humas mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik, karena humas berusaha 

mempengaruhi public agar memberikan opini positif bagi organisasi atau 

perusahaan. Humas juga berusaha mendapatkan informasi dari khalayak, 

menginterpretasikan dan melaporkannya kepada manajemen jika itu memiliki 

pengaruh terhadap keputusan manajemen. 

b. Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Oleh karena itu, humas 

bertanggung jawab untuk menjadi saluran arus bolak-balik antara organisasi 

atau perusahaan dengan khalayak untuk menjelaskan tindakan perusahaan 

kepada khalayak maupun memberikan perhatian terhadap pikiran serta 

perasaan khalayak terhadap perusahaan. 

Humas merupakan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak 

dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Humas secara 

rutin memberikan saran kepada manajemen dan juga harus mampu 

mengorganisasi maupun mengarahkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

2.1.8 Penjualan Personal 

Alat promosi ini efektif pada proses terakhir pembelian karena dapat membuat 

hubungan interaktif secara dekat oleh pemasar untuk mengenal konsumen secara 

lebih dalam dan lebih baik sehingga menghasilkan respon yang tepat (Agus 

Hermawan: 2012). 
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2.1.9 Pemasaran Langsung 

Proses memasarkan produk dengan cara ini hanya dapat menjangkau 

konsumen yang spesifik. Biasanya menggunakan surat, telepon, email dan alat 

penghubung nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan 

mendapatkan respons konsumen yang dituju serta dapat diperbaharui dengan 

cepat. Alur pemasaran langsung dimulai dari pemasar yang mempromosikan 

produknya melalui surat langsung (surat, telepon, email) lalu ditujukan untuk 

konsumen sehingga akhirnya pemasar mendapat laba yang tertentu yang 

diinginkan (Agus Hermawan: 2012). 

 

2.1.10  Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan kombinasi dari berbagai 

tahapan atau elemen yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan sampai 

dengan eksekusi atau pelaksanaan keseluruhan operasi pemasaran (Frank Jefkins, 

Periklanan Edisi Ketiga:1994). Elemen-elemen penting marketing mix adalah 

product, price, place dan promotion. Pemasarasan memfasilitasi proses pertukaran 

dan pengembangan hubungan dengan konsumen dengan cara mengamati secara 

cermat kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjut dengan 

mengembangkan suatu produk (product) yang memuaskan kebutuhan konsumen 

dan menawarkan produk tersebut pada harga (price) tertentu serta 

mendistribusikannya di tempat-tempat (place) yang menjadi pasar bagi produk 

lalu perlu dilaksanakan suatu program promosi (promotion) guna menciptakan 

kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk bersangkutan (Morrisan, 

2010).
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2.3 Pengertian Komunikasi Pemerintah 

 Komunikasi pemerintahan menurut Erliana Hasan dalam bukunya Komunikasi 

Pemerintahan adalah: Penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini pemerintah dapat 

diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam 

suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai 

ide atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan 

masyarakat. 

 Dalam kondisi tersebut, berarti pemerintah memiliki kewenangan sekaligus 

bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan untuk merespon keinginan-

keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.  

 Pemerintah sebagai pihak pertama, berada di tingkat pusat dan daerah 

berperan sebagai stakeholders utama dari e-Government. Peranan pemerintah dalam 

konsorsium (pengusaha yang mengadakan usaha bersama) terkait adalah sebagai 

pihak yang menentukan tujuan, kebijakan, standar, dan pola kerja sama dari segala 

yang berkaitan dengan perencanaan, penerapan, dan pengembangan konsep e-

Government. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk 

sebuah lingkungan yang kondusif agar implementasi sistem e- Government dapat 

terlaksana dengan baik.  

 

2.4 Pengertian Budaya dan Kota Wisata Budaya 

 Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu "buddhayah" yang 

mempunyai arti "buddhi" yang berarti "budi" atau "akal". Secara rinci dapat dimaknai 

bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi manusia. 
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Kemudian kata budaya secara harafiah adalah cara hidup yang dimiliki sekelompok 

masyarakat untuk mengelola tanah dan merubah alam yang diwariskan secara turun 

temurun kepada generasi berikutnya. 

 Menurut Lehman, Himstreet, dan Batty budaya didefinisikan sebagai 

kumpulan beberapa pengalaman hidup yang ad pada sekelompok masyarakat tertentu. 

Pengalaman hidup yang dimaksud bisa berupa kepercayaan, perilaku, dan gaya hidup 

suatu masyarakat. 

 Kota sebagai tempat pusat kegiatan politik,ekonomi, sosial dan kultural. Suatu 

kota atau daerah yang terkenal memiliki obyek budaya dan nilai sejarah yang tinggi 

akan mampu berkembang menjadi suatu kota. Perkembangan dan kemajuan suatu 

kota dapat dinilai dari jumlah pengunjung dan tercukupinya fasilitas-fasilitas 

pemenuhan kebutuhan. Sehingga adanya kegiatan budaya yang nampak akan 

mewarnai kehidupan kota tersebut. 

 

	  




