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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. KOMUNIKASI 

Komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin communis yang 

berarti sama. Communico, communication atau communicare yang berarti membuat 

sama (make to common). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada 

kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan.4 Menurut 

Stuart (1983), akar kata dari komunikasi berasal dari kata communico (berbagi). 

Kemudian berkembang ke dalam bahasa latin, communis (membuat kebersamaan 

atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih). Pertanyaannya apa 

yang harus dibagi? Jawabannya pasti, yakni pemahaman yang sama melalui pesan.5 

Dari kedua penjabaran tentang komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain 

dengan tujuan untuk mencapai kesamaan atau pemahaman melalui sebuah pesan. 

Definisi komunikasi banyak dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya 

adalah definisi singkat yang dibuat oleh Harold D. Lasswell yang menyatakan 

bahwa “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan 

menjawab pertanyaan–pertanyaan berikut) Who Says What In which Channel To 

Whom With What Effect?” atau Siapa Mengatakan Apa Kepada Siapa Dengan 

Pengaruh Bagaimana?”.6 Menurut Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante dalam 

Deddy Mulyana menyatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi dengan 

																																																								
4 Agus Hermawan. 2012. Komunikasi Pemasaran. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, hal. 4 
5 Nurudin. 2016. Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 8 
6 Deddy Mulyana. 2008. Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal.69 
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tujuan mempengaruhi khalayak.7 Everett M. Rogers dalam Nurudin (2016) 

memberi definisi komunikasi, yakni: “komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka”.8 Dari definisi-definisi para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian (transmisi) 

atau pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dalam upaya untuk 

mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi, pesan dapat berbentuk verbal 

(tulisan atau lisan), non verbal (ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan 

lain-lain).  

2.1.1. Komunikasi: Macam-Macam Pandangan 

Komunikasi memiliki banyak tingkatan lainnya seperti komunikasi 

politik, komunikasi dakwah, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, 

dan lain-lain. Kategorisasi berdasarkan tingkatan (level) yang paling lazim 

digunakan untuk melihat konteks komunikasi, dimulai dari komunikasi 

yang melibatkan jumlah peserta komunikasi yang paling sedikit hingga 

komunikasi yang melibatkan jumlah peserta yang paling banyak. Terdapat 

empat tingkat komunikasi yang disepakati banyak pakar, yaitu: komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan 

komunikasi massa.9 

 

 

																																																								
7 Ibid., hal. 69 
8 Nurudin, op. cit., hal 38 
9 Deddy Mulyana, op. cit., hal. 80 



	 8	

2.1.1.1. Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang  secara tatap muka, yang memungkinkan 

setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal ataupun nonverbal.10 Dalam Nurudin (2016) Komunikasi Diadik 

adalah komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap 

muka.11 Dari kedua definisi komunikasi antarpribadi diatas dapat 

disimpulkan bahwa Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka (face to 

face) dimana komunikator langsung menangkap respon atau reaksi dari 

komunikan. Kegiatan komunikasi ini lebih bersifat pribadi dimana 

komunikator dengan komunikan bertemu secara langsung bertatap muka 

sehingga terjadi proses penyampaian pesan. 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau 

membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan kelima alat indra kita 

untuk mempertinggi daya bujuk pesan kita.12 Dalam kegiatan komunikasi 

antarpribadi komunikator dapat melihat secara langsung timbal balik yang 

diberikan oleh komunikan karena efek atau timbal balik yang ditimbulkan 

dari proses komunikasi tersebut dapat langsung dirasakan oleh komunikator 

karena selama komunikasi antarpribadi berlangsung, komunikator dapat 

melihat secara langsung timbal balik yang diberikan oleh komunikan baik 

																																																								
10 Ibid., hal. 81 
11 Nurudin, op. cit., hal. 86 
12 Deddy Mulyana, loc. cit., hal 81 
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secara verbal atau dalam bentuk kata-kata maupun secara nonverbal dalam 

bentuk gerak-gerik seperti anggukan dan lain sebagainya. 

2.1.1.2. Komunikasi Kelompok (Group Communication) 

Komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang 

dilakukan kelompok kecil (small group communication), jadi bersifat tatap 

muka.13  

Hampir sama dengan komunikasi antarpribadi, komunikasi 

kelompok dilakukan secara langsung atau tatap muka sehingga umpan balik 

dari peserta komunikasi kelompok masih bisa langsung diidentifikasi dan 

ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Dengan kata lain komunikasi 

kelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antarpribadi. 

Contoh dari komunikasi kelompok adalah komunikasi dalam keluarga, 

komunikasi dengan tetangga, komunikasi dengan teman terdekat, kerabat, 

ataupun kelompok diskusi. 

2.1.1.3. Komunikasi Organisasi (Organizational Communication) 

Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi 

dalam suatu organisasi, bersifat formal, dan juga informal, dan berlangsung 

dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok.14 

Komunikasi formal adalah komunikasi yang berdasarkan struktur 

organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan 

komunikasi horizontal, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung 

																																																								
13 Ibid., hal. 82 
14 Ibid., hal. 83 
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pada struktur organisasi. Menurut Ruben (1988) Beberapa diantara 

persoalan penting yang menjadi minat dari bidang komunikasi 

organisasional adalah peran tanggung jawab organisasi, kontrol organisasi, 

jaringan komunikasi, jaringan komunikasi dalam organisasi, struktur dan 

fungsi organisasi, serta budaya dan iklim organisasi.15 

2.1.1.4. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau 

elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal yang dikelola oleh suatu 

lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-

pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas 

(khususnya media elektronik).16 

Dalam Nurudin (2016) menyatakan bahwa komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa. Media dalam hal ini adalah media 

massa modern (cetak, elektronik, online) sebab ada media tradisional 

(kentongan, angklung, bedug, dan lain-lain).17 

Komunikasi massa memiliki jangkauan pengiriman pesan yang 

lebih luas dibandingkan komunikasi lainnya. Pesan-pesan dari komunikasi 

massa diolah secara umum, cepat, dan serentak. Namun komunikasi massa 

memiliki kekurangan dalam hal mengetahui respon dari komunikannya, 

																																																								
15 Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, hal. 10 
16 Ibid., hal. 84 
17 Nurudin, op. cit., hal. 93-94 
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karena proses penyampaian pesan dari komunikasi ini menggunakan media 

massa. 

2.1.2. Proses Komunikasi 

Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa 

digambarkan sebagai berikut:18 

1. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi 

dengan orang lain mengirimkan suatu pesan kepada orang yang 

dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam 

bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti 

kedua pihak. 

2. Pesan (message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media 

atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Fungsi pengiriman (encoding) adalah proses untuk mengubah pesan 

kedalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan penyampaian 

pesan/data. 

4. Media/saluran (channel) adalah alat yang menjadi penyampai pesan 

dari komunikator ke komunikan. 

5. Fungsi penerimaan (decoding), proses memahami simbol-simbol 

bahasa (bahasa pesan) yaitu simbol grafis atau huruf-huruf dengan 

cara mengasosiasikannya atau menghubungkan simbol. Simbol 

dengan bunyi-bunyi bahasa beserta variasi-variasinya yang 

dilakukan penerima pesan dari penyampai pesan. 

																																																								
18 Agus Hermawan, op. cit. hal. 6 
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6. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan 

menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang 

dimengerti oleh komunikan itu sendiri. 

7. Respons (respons) merupakan rangsangan atau stimulus yang 

timbul sebagai akibat dari perilaku komunikan setelah menerima 

pesan. 

8. Komunikan memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan 

atas pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah dia mengerti atau 

memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. 

 Adapun proses komunikasi sebagai berikut.19 

 

Sumber : Takada, H. Chattalas, C., Kramer, T., 2009. International Marketing and Communication, 
ed. 10. New York: The McGraw-Hill Companies. 
 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pengirim atau komunikator 

adalah pihak yang mengirim pesan kepada komunikan atau penerima. Pihak 

Komunikator bisa seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau 

lembaga. Dalam menyampaikan atau mengirimkan suatu perasaan atau pikiran, 

																																																								
19 Ibid., hal. 5 
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komunikator melalui sebuah proses pembentukan simbol-simbol yang bermakna 

sehingga simbol-simbol tersebut dapat dipahami oleh komunikan, proses ini disebut 

dengan pemberian kode (encoding). Pesan merupakan simbol yang dikirim oleh 

komunikator kepada komunikan. Dalam mengirimkan pesan, komunikator 

memerlukan alat untuk mengirimkan pesan tersebut dan alat tersebut merupakan 

media. Saluran atau media dapat secara langsung (tatap muka) atau melalui media 

tertentu seperti media cetak dan elektronik. Pemilihan media ini menyesuaikan 

dengan tujuan, target, ataupun kondisi. Pesan yang dikirim melalui saluran atau 

media tertentu tersebut diartikan oleh komunikan, pemaknaan ini disebut dengan 

pembacaan kode (decoding). Penerima atau komunikan merupakan pihak yang 

menerima pesan. Pesan yang telah dimaknai oleh komunikan akan menghasilkan 

tanggapan yang merupakan reaksi penerima terhadap pesan yang telah sampai. 

Tanggapan dari penerima kemudian dikirim kembali kepada pengirim, hal ini 

merupakan umpan balik (feed back). Umpan balik diperlukan untuk mengukur 

apakah pesan telah terkirim secara benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh 

pengirim. Namun dalam proses komunikasi selalu terdapat penyimpangan (noise) 

atau gangguan yang terjadi pada proses komunikasi sehingga mengakibatkan 

terjadinya kesalahpahaman makna pesan atau lainnya. 
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2.2. Pemasaran 

Menurut American Marketing Association (1985) menyatakan pemasaran 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi 

dan pendistribusian barang, jasa dan ide dan dapat memuaskan pelanggan dan 

tujuan perusahaan.20 

Selain itu pemasaran juga diartikan sebagai usaha untuk menyediakan dan 

menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada 

tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang 

tepat.21 

Dari dua definisi pemasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah sebuah kegiatan pertukaran baik barang maupun jasa dari dua pihak atau 

lebih.  

Langkah penting dalam menyusun kebijakan pemasaran diawali dengan 

mendefinisikan pasar sasaran (target market), artinya memahami kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Proses mengidentifikasi pasar sasaran (target market) diawali 

dengan melakukan identifikasi segmen pasar yang memungkinkan untuk dimasuki. 

Segmentasi Pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang 

kebutuhan, karakteristik atau tingkah lakunya berbeda dan mungkin membutuhkan 

produk atau bauran pemasaran terpisah.22 

																																																								
20 Buchari Alma. 2013. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta, hal. 3 
21 Sofjan Assauri. 2010. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hal. 5 
22 H. Susanto, Tina Sulistian ti, Wiyadi, dkk. 2003. Dasar-Dasar Pemasaran, Yogyakarta: UPFE 
UMY, hal. 61 
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Segmen pasar dapat dibentuk dengan banyak cara, adapun dasar-dasar 

untuk membuat segmentasi pasar antara lain:23 

1. Segmentasi Geografik 

Segmentasi geografik adalah membagi pasar menjadi beberapa unit 

secara geografik seperti Negara, regional, Negara bagian, kota, atau 

komplek perumahan. 

2. Segmentasi Demografik 

Segmentasi demografik adalah membagi pasar menjadi kelompok 

berdasarkan pada variable umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus 

kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan agama ras dan 

kebangsaan. 

3. Segmentasi Demografik Psikografik 

Segmentasi Demografi Psikografik adalah membagi pembeli 

menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas 

sosial, gaya hidup atau kepribadian. 

4. Segmentasi Tingkah Laku 

Segmentasi tingkah laku adalah mengelompokkan pembeli 

berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka 

terhadap suatu produk. 

Setelah melakukan segmentasi pasar, tahap selanjutnya adalah Targeting 

dan Positioning. Targeting adalah kegiatan penentuan pasar yang akan dituju dari 

kelompok-kelompok pasar yang telah disegmentasi. Sedangkan Positioning atau 

																																																								
23 Ibid., hal. 61-62 
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posisi produk adalah cara produk ditetapkan oleh konsumen berdasarkan beberapa 

atribut penting tempat yang diduduki produk dalam ingatan konsumen dalam 

hubungan dengan produk pesaing.24 

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menetapkan posisi, yaitu:25 

1. Memposisikan produknya pada atribut produk spesifik. 

2. Produk dapat diposisikan pada kebutuhan yang dipenuhi atau manfaat 

yang diberikan. 

3. Produk dapat diposisikan menurut peristiwa penggunaan. 

4. Memposisikan produk untuk kelas pengguna tertentu. 

5. Produk dapat diposisikan langsung dibandingkan dengan pesaing. 

6. Produk dapat diposisikan untuk kelas produk berbeda. 

Positioning atau posisi produk dapat dikatakan sebagai strategi komunikasi 

untuk menciptakan suatu citra di pemikiran konsumen. 

2.3. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Untuk mencapai tujuan pemasaran, sebuah perusahaan perlu melakukan 

beberapa kegiatan untuk mengkomunikasikan produknya ke target sasaran. 

Kegiatan ini disebut sebagai bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi 

pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi variable atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.26 

																																																								
24 Ibid., hal. 66 
25 Ibid., hal. 66 
26 Sofjan Assauri., op. Cit., hal. 198 
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Dalam Bauran Komunikasi Pemasaran terdapat empat unsur yaitu: Strategi 

Produk, Strategi Harga, Strategi penyaluran/Distribusi, dan Strategi Promosi. 

Keempat unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga semuanya 

penting sebagai satu kesatuan yaitu strategi acuan atau bauran. 

Adapun penjelasan dari keempat unsur bauran komunikasi pemasaran 

tersebut, yaitu:27 

1. Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Melalui produk, produsen 

dapat memanjakan konsumen. Karena dari produk akan dapat diketahui 

seberapa besar kepuasan dan kebutuhan akan produk itu sendiri dalam 

kehidupan konsumen. 

2. Harga (price) 

Penetapan harga dari suatu produk dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dalam 

menetapkan harga suatu produk akan sangat dipengaruhi oleh seberapa 

besar pengorbanan dalam memproduksi suatu produk, semakin besar 

pengorbanannya maka semakin mahal harganya, begitu pula dengan jasa. 

3. Tempat (place) 

Distribusi merupakan faktor penting dalam pemasaran. Karena 

seringkali harga yang dibayarkan konsumen untuk suatu produk lebih mahal 

dari harga yang ditetapkan karena kerumitan dalam proses distribusinya. 

																																																								
27 Agus Hermawan., op. Cit, hal. 36-39 
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Salah satu hal yang harus diperhatikan agar aktivitas distribusi dapat 

berjalan lancar adalah dengan memperhatikan saluran distribusi. Saluran 

distribusi dapat membantu perusahaan terutama untuk menganalisasi 

berbagai kendala yang terjadi di lapangan sehingga dapat diambil kebijakan 

yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar distribusi dapat 

berjalan dengan normal dan baik demi kepuasan konsumen. 

4. Promosi (promotion) 

Kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang 

menjadi prioritas dari kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka 

konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan meluncurkan produk baru 

yang akan menggoda konsumen untuk melakukan pembelian. Periklanan 

adalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya, melalui berbagai 

media yang dilakukan perusahaan, lembaga nirlaba serta individu. Adapun 

karakteristik dari iklan, antara lain:28 

1. Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis. 

2. Dapat mengulang pesan berkali-kali. 

3. Bersifat impersonal dan komunikasi satu arah. 

4. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media. 

 

																																																								
28 Freddy Rangkuti. 2009. Strategi promosi yang kreatif & analisis kasus integrated marketing 
communication. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 23 
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Iklan dapat berbentuk menjadi berbagai media antara lain: media 

cetak, media elektronik dan media outdoor. Adapun contoh dari ketiga 

media tersebut antara lain: 

1. Media Cetak 

a) Surat kabar atau koran. Koran merupakan media yang bersifat 

fleksibel, tepat waktu, jangkauan penerimaan yang luas namun 

memiliki kelemahan dimana koran memiliki umur informasi 

yang pendek. 

b) Majalah. Majalah memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan koran hanya saja majalah memiliki segmentasi pembaca 

yang lebih khusus. 

c) Brosur dan leaflet. Brosur merupakan selebaran yang diberikan 

ke berbagai perusahaan atau perorangan yang dianggap sebagai 

pembeli potensial, sedangkan leaflet merupakan selebaran yang 

berisi informasi mengenai produk dan harga. 

2. Media elektronik 

a) Media audio, merupakan media yang hanya bisa ditangkap 

melalui indra pendengar saja. Contohnya adalah radio dan 

telepon. 

b) Media audiovisual, merupakan media yang bisa ditangkap 

melalui indra pendengar dan penglihatan. Contohnya adalah 

televisi. 
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3. Media outdoor 

a) Billboard, merupakan iklan yang dipasang pada papan besar dan 

diletakkan di tempat yang strategis seperti jalan raya. 

b) Signboard, merupakan media yang berupa papan kecil dengan 

gambar yang menunjukkan lokasi tempat tersebut. 

c) Sticker, merupakan media yang bisa dipasang pada kendaraan-

kendaraan umum seperti taksi, angkot, bus, dll. 

d) Umbul-umbul, media yang menampilkan gambar dengan warna 

�yang mencolok sehingga memberikan suasana yang meriah. 

Menurut Kotler Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari lima bauran, 

yaitu:29 

1. Iklan (advertising)  

Periklanan adalah setiap bentuk penampilan non personal bayaran 

dan promosi tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu, 

Adapun Karakteristik dari iklan, ialah :  

1. Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis. 

2. Dapat mengulang pesan berkali-kali. 

3. Bersifat impersonal dan komunikasi satu arah. 

4. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media. 

Iklan dapat disajikan dalam berbagai bentuk media antara lain: 

media cetak, media elektronik dan media outdoor. Periklanan dituju pada 

khalayak umum karena masyarakat akan menerima pesan yang sama pada 

																																																								
29 Philip Kotler. 1993, Marketing Jilid 2. Jakarta: Erlangga, hal. 340 
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iklan. Iklan tidak mengutamakan penjualan jangka pendek namun 

membentuk citra produk dimata masyarakat dan bersifat jangka panjang. 

2. Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah satu kegiatan promosi untuk melakukan 

rangsangan kepada konsumen untuk melakukan pembelian.30 

Promosi penjualan dilakukan dalam waktu yang singkat dengan aksi 

penjualan yang cepat. Jika dalam beriklan memiliki tujuan agar terciptanya 

kesadaran pada konsumen terhadap produk, promosi penjualan bertujuan 

agar adanya peningkatan penjualan seperti memberikan diskon ataupun 

kupon hadiah pembelian. Promosi penjualan dapat meningkatkan penjualan 

dengan cepat namun pengaruhnya sangat pendek.  

Penjualan perseorangan ini dilakukan oleh orang atau individu, 

seorang salesman dapat mengetahui secara langsung keinginan, motif, dan 

perilaku konsumen. Alat komunikasi yang digunakan adalah presentasi 

penjualan, pertemuan (gathering), program intensif dan sampel wiraniaga. 

Jenis wiraniaga penjualan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Retail selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan 

dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau 

perusahaan. 

2. Field selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan di 

luar perusahaan dengan mendatangi ke rumah-rumah atau 

kantor-kantor.  

																																																								
30 Freddy Rangkuti. Op.Cit., Hal. 28 
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3. Excutif selling, dimana pimpinan perusahaan bertindak sebagai 

tenaga penjualan yang melakukan penjualan. 

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Publisitas merupakan usaha untuk merangsang permintaan terhadap 

suatu produk secara nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat 

komersial tentang produk tersebut dalam media tercetak atau tidak, maupun 

hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut.31 

Publisitas dan beriklan memiliki kesamaan yaitu disebarkan pada 

media massa. Namun publisitas tidak memerlukan biaya tidak hanya iklan 

yang memerlukan biaya dalam menampilkan produk dalam media. 

Publisitas dapat berbentuk berita, komentar seseorang pada media massa, 

hal ini akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Walaupun 

manfaatnya sama seperti beriklan, namun penyajian informasinya berbeda. 

Menurut Meldrum dan McDonald (1995) dalam sutisna (2001) 

mengidentifikasi alat-alat hubungan masyarakat antara lain, news 

generation, events, publications, support for good causes, expert opinion 

dan visual identity.32 Adapun alat-alat hubungan masyarakat antara lain:33 

1. Written Material, Organisasi secara ekstensif menggunakan 

material tertulis untuk berkomunikasi dengan publik. Contohnya 

laporan tahunan, katalog, majalah karyawan, majalah alumni, 

poster, pamflet. 

																																																								
31 Ibid., hal. 27 
32 Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, hal. 329 
33 Ibid., hal. 329 
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2. Audiovisual Material and Software, dibuat material audio visual 

dengan menggunakan compact disk agar presentasi lebih efektif dan 

menarik.  

3. Institutional Identity Media, dalam masyarakat yang tingkat 

kompetisinya tinggi, organisasi harus bersaing untuk mendapatkan 

perhatian publik. Setiap organisasi seharusnya menciptakan 

identitas visual yang dapat segera dikenali oleh publik. Identitas 

visual bisa dibuat dalam seluruh media yang permanen, misalnya 

logo, alat-alat tulis, katalog, brosur, kartu nama, bangunan seragam 

dan lain-lain. 

4. News, menciptakan berita yang memberikan keuntungan pada 

organisasi. 

5. Event, organisasi dapat memunculkan hal yang layak dijadikan 

berita dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang menarik 

perhatian bagi pasar sasaran. 

6. Speeches, menjadi narasumber dalam diskusi di media elektronik 

atau media cetak. 

7. Telephone Information Services, menyediakan saluran telepon yang 

bebas pulsa digunakan untuk kepentingan para peminat atau pihak 

yang berkepentingan dengan produk yang ditawarkan organisasi. 

Personal Contact, hubungan antarkelompok baik yang ada didalam 

organisasi ataupun diluar organisasi.  
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5. Penjualan Pribadi 

Penjualan pribadi adalah interaksi antarindividu, saling bertemu 

muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan 

pihak lain.34 

Penjualan tatap muka atau perseorangan memiliki keuntungan yang 

sangat besar yaitu terjalinnya hubungan yang erat antara penjual dengan 

konsumen. Penjual dapat secara lengkap memberikan informasi produk 

kepada konsumen, penjual juga dapat mengetahui secara langsung reaksi, 

keluhan maupun saran dari pembeli. Namun ruang lingkup target pasar yang 

dituju lebih sempit dan biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada 

periklanan. 

5. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan 

maksud untuk menimbulkan tanggapan atau transaksi penjualan.35 

Pemasaran langsung menurut Agus Hermawan (2012) adalah 

penggunaan surat, telepon, faksimil, email, dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapat 

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan, dengan 

karakteristik:36 

																																																								
34 Ibid., hal 26 
35 Morissan, M.A. 2010. Periklanan komunikasi pemasaran terpadu. Jakarta: Kencana. Hal. 25 
36 Agus Hermawan. Op. Cit., Hal. 56 
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1. Bentuknya yang beragam mencerminkan empat sub karakter: non 

publik, segera, seragam dan interaktif. 

2. Sangat tepat untuk pasar sasaran tertentu yang dituju, contoh dari 

pemasaran langsung atau direct marketing dalam pariwisata 

mencakup kegiatan mengirim surat (direct mail), mengirim katalog 

perusahaan (mail order catalogs), penjualan langsung (direct 

selling), telemarketing dan iklan tanggapan langsung dan website. 

2.4. City Branding 

City Branding adalah perangkat pembangunan ekonomi perkotaan. City 

branding merupakan perangkat yang dipinjam dari praktik-praktik pemasaran oleh 

para perencana dan perancang kota beserta semua pemangku kepentingan. 

Sebagaimana produk, jasa dan organisasi, kota membutuhkan citra dan reputasi 

yang kuat dan berbeda demi mengatasi persaingan kota memperebutkan sumber 

daya ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional dan global.37 

City branding merupakan bagian dari perencanaan kota/perkotaan melalui 

berbagai upaya untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas kota agar 

mampu bersaing dengan kota lainnya demi menarik turis, penanam modal, SDM 

yang andal, industri serta meningkatkan kualitas hubungan antara warga dengan 

kota.38 

Proses branding kota terkait dengan pembentukan identitas kota yang 

bersifat berbeda dan mengarahkan bagaimana sebuah kota dipasarkan. Branding 

																																																								
37 M. Rahmat Yananda dan Ummi Salamah. 2014. Branding Tempat: Membangun Kota, Kabupaten, 
dan Provinsi Berbasis Identitas, Jakarta: Makna Informasi, hal 1 
38 Ibid., hal. 34 
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dilakukan untuk mengamankan kelebihan ekonomi dan kompetitif, pembangunan 

komunitas dan kohesi, serta meningkatkan ketertiban sipil dan identitas sebuah 

tempat. Saat sebuah tempat telah bergeser dari produk menjadi brand, maka kota 

menjadi obyek yang dapat memberikan konfirmasi terhadap identitas.39 

Identitas merupakan instrument yang menjadi dasar proses branding. 

Identitas memungkinkan sebuah tempat menjadi berbeda dari tempat lain yang 

menjadi pesaingnya. Sedangkan citra merupakan proyeksi dari identitas.40 

Sebagaimana obyek lainnya, kota juga memiliki baik identitas maupun 

citra. Kota dengan identitas yang kuat memiliki modal besar untuk menjadi kota 

dengan citra yang kuat. Sebaliknya, kota yang kekurangan identitas akan 

mengalami kesulitan dalam membentuk citra yang diinginkan. Pencarian identitas 

adalah langkah pertama dalam pembentukan citra sebuah kota. Identitas adalah 

sebuah fondasi yang menopang pekerjaan pembangunan citra. Mengingat 

pentingnya identitas dalam membentuk citra kota, maka identitas kota harus dicari, 

ditentukan, dan dikelola. Sebuah kota yang memiliki identitas adalah kota yang 

sama dalam arti fungsional dengan kota lainnya namun berbeda dari segi 

pemaknaannya. Kota harus dipersepsikan sebagai sebuah kota seperti halnya kota 

lainnya, namun pada saat yang sama juga harus berbeda dengan kota saingannya. 

Sebuah brand untuk kota adalah penanda identitas.41 

Dalam kacamata pemasaran, citra merupakan dampak (outcome) dari tindak 

memasarkan. Citra berada di ujung perjalanan sebuah kota yang hendak 

																																																								
39 Ibid., hal. 57 
40 Ibid., hal. 57 
41 Ibid., hal. 58 
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memasarkan dirinya. Sementara pangkal dari upaya membangun citra kota adalah 

membangun identitas kota tersebut.42 

Berikut hubungan antara identitas, positioning dan citra kota. 43 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dimodifikasi dari ESCH & Franz-Rudolphd dalam Schmitt & Rogers, 2008 
 

Baik identitas maupun citra adalah produk dari tindak komunikasi. 

Loyalitas terhadap brand terbentuk dan terjaga dengan penguatan hubungan antara 

identitas dengan citra. Artinya, kesenjangan (gap) antara realitas organisasi dengan 

persepsi konsumen harus bersifat minimal atau bahkan ditiadakan. 

Banyak keuntungan yang akan diperoleh jika suatu daerah melakukan city 

branding. Pertama, daerah tersebut akan dikenal luas, disertai dengan persepsi yang 

baik terhadap daerah tersebut. Kedua, kota tersebut dianggap sesuai dengan tujuan-

																																																								
42 Ibid., hal. 60 
43 Ibid., hal. 60 
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tujuan khusus. Ketiga kota tersebut dianggap tepat untuk tempat investasi, tujuan 

wisata, tujuan tempat tinggal, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. 


