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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan

manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan

bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2013:32).

Strategi ialah suatu seni menggunakan percakapan dan sumber daya

suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang

efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan

(Salusu, 2015:71)

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (1995) konsep strategi dapat

didefinisikan menjadi dua perspektif, yaitu dari perspektif apa yang dilakukan

suatu organisasi ingin lakukan, dan dari perspektif apa yang organisasi

akhirnya lakukan.
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Perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program untuk

menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan

misinya. Para manajer memainkan peran yang aktif, sadar, dan rasional dalam

merumuskan strategi organisasi.

Perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau

respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Para manajer

yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri

terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan (Tjiptono, 2008:3).

Strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya,

yang sekaligus berarti mudah dipahami Oleh setiap anggota manajemen

puncak dan setiap karyawan organisasi. Hendaknya diuraikan secara jelas,

apa yang akan dilakukan, mengapa demikian, siapa yang akan bertanggung

jawab untuk mengoperasionalisasikan strategi, berapa banyak biaya yang

harus dikeluarkan untuk menyukseskan strategi, berapa lama waktu

diperlukan untuk operasionalisasi strategi tersebut, dan hasil apa yang

diperoleh dari strategi itu (Donnelly, 1984). Dengan informasi ini, setiap

orang akan tergugah untuk melaksanakannya, sepanjang informasi itu

memberi harapan bagi para karyawan (Salusu, 2015:73).
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2.1.1 Komponen-Komponen dalam Strategi

Terdapat beberapa komponen-komponen strategi menurut

(Salulu, 2015:70) antara lain meliputi:

1. Tujuan dan Sasaran.

Perlu dipahami bahwa tujuan berbeda dengan sasaran. Harvey

(1982) mencoba menjelaskan keduanya. (a) Organizational goals

adalah keinginan yang hendak di capai  waktu yang akan datang,

yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas

waktu, sedangkan (b) Organizational objectives adalah pernyataan

yang sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai goals: lebih

terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dijumlah atau dihitung.

2. Lingkungan.

Harus disadari bahwa organisasi tidak dapat hidup dalam isolasi.

Seperti manusia, juga organisasi yang dikendalikan Oleh manusia,

senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, dalam arti saling

mempengaruhi. Sasaran organisasi senantiasa berhubungan dengan

lingkungan, di mana bisa terjadi bahwa lingkungan mampu

mengubah sasaran. Sebaliknya Sasaran organisasi dapat mengontrol

lingkungan. Menurut Shirley, peluang itu dapat terjadi dalam

lingkungan makro (macro environment) seperti dalam masyarakat

luas; dapat pula terjadi   dalam lingkungan mikro (micro

environment) seperti dalam tubuh organisasi. Peluang serupa ini
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menentukan apa yang mungkin dapat dilakukan oleh organisasi

(might do). Di lain pihak, kendala-kendala ekstern adalah apa yang

tidak dapat dilakukan (cannot do), yang juga dapat berasal dan

lingkungan makro dan mikro (Shirley, 1978).

3. Kemampuan internal.

Kemampuan internal oleh Shirley digambarkan sebagai apa yang

dapat dibuat (can do) karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan.

4. Kompetisi.

Kompetisi ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi.

5. Pembuat strategi.

Menunjuk siapa yang kompeten membuat strategi.

6. Komunikasi.

Melalui komunikasi yang baik, strategi bisa berhasil. Informasi yang

tersedia dalam lingkungan pada umumnya tidak lengkap dan

berpengaruh dalam mengatur strategi. Sungguh pun demikian,

informasi serupa ini haruslah tetap dikomunikasikan sebab hanya

dengan komunikasi kita dapat mengetahui alam kehidupan sekitar

kita dan bagaimana pihak lain mengetahui kita.
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2.1.2 Tingkat-tingkat Strategi

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan

menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa

mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian

administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal

organisasi dari sudut ekonomi. pada umumnya, ada 3 tingkatan strategi

yang ada dalam organisasi publik sesuai dengan tingkatan manajemen

yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan

manajemen tingkat bawah. Ketiga tingkatan strategi itu ialah,

1. Strategi organisasi, yaitu grand strategy, misalnya merumuskan

Visi, Misi, Nilai-nilai, rencana jangka panjang, dan seterusnya.

2. Strategi departemental, mengatur bagaimana menghubungkan visi

dengan rencana operasional dan mengatur koordinasi sebaik

mungkin,

3. Strategi fungsional, biasa juga disebut strategi operasional, yang

lebih memusatkan pada pemanfaatan sumber daya seefektif dan

seefisien mungkin.
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2.1.3 Prinsip-Prinsip untuk Menyukseskan Strategi

Para eksekutif perlu menjamin bahwa strategi yang mereka susun

dapat berhasil dengan meyakinkan. Untuk itu, Hatten dan Hatten (1988)

dalam (Salusu, 2015:72-73) memberi beberapa petunjuk bagaimana

suatu strategi dibuat sehingga ia bisa sukses.

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat

strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan dalam

masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk

bergerak maju.

2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung

pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang

dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi

yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang. Semua

strategi hendaknya diserasikan satu dengan yang lain.

3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan

semua sumber daya dan tidak mencerai-beraikan satu dengan yang

lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu

organisasi sering kali mengklaim sumber dayanya membiarkannya

terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang

tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
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4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang

merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik kelemahannya.

Selain itu, hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan

membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi

kompetitif yang lebih kuat.

5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah

sesuatu yang mungkin, anda harus membuat sesuatu yang memang

layak dan dapat dilaksanakan.

6. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu

besar. Memang setiap strategi mengandung risiko, tetapi haruslah

berhati-hati sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke dalam

lubang yang besar. Oleh sebab itu, suatu strategi harusnya dapat

selalu dikontrol.

7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah

dicapai. Jangan menyusun strategi di atas kegagalan.

8. Tanda-tanda dari suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya

dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para

eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.
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2.2 Strategi Komunikasi

Suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang

tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi dalam

merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan

situasi (ruang dan waktu) dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa

depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti

dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk

menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat (Arifin

1984:10).

Strategi komunikasi menurut Middleton (1980) “Strategi komunikasi

adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari

komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek)

yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal”.

Strategi komunikasi adalah kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam

melaksanakan perencanaan komunikasi, konsep strategi komunikasi

merupakan bagian dari perencanaan komunikasi dalam mencapai tujuan yang

diinginkan (Cangara, 2014:64-66).

Strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi

komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara
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praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa

sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2013:32).

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan komunikasi

dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi

komunikasi perlu disusun secara luwes, sehingga taktik operasional

komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh.

Untuk mencapai tujuan komunikasi secara efektif, seorang strategis

komunikasi dapat menentukan jenis media yang akan diambil dan teknik

komunikasi yang akan ditetapkan (Effendy, 1986:42).

2.2.1 Tujuan Strategi Komunikasi

R. Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam

(Effendy, 2013:32), menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan

komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu:

a. To secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti

pesan yang diterimanya

b. To establish acceptance, bagaimana penerimaannya itu harus dibina

dengan baik

c. To motivate action, kegiatan untuk memotivasikan
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2.2.2 Fungsi Strategi Komunikasi

Menurut Effendy (1986:35) strategi komunikasi memiliki fungsi ganda

yaitu:

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif,

persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk

memperoleh hasil yang optimal.

b. Menjembatani ”cultural gap”, yaitu kondisi yang terjadi akibat

kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya

media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-

nilai yang dibangun.

2.2.3 Komponen-Komponen Strategi Komunikasi

Menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran

dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor

penghambat. Menurut (Effendy, 2013:35-39) dalam strategi perlu

diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor

pendukung dan penghambat pada setiap komponen tersebut antara lain:

a. Mengenali Sasaran Komunikasi

Untuk mengenali sasaran komunikasi, perlu mempelajari siapa-siapa

yang akan menjadi sasaran komunikasi terlebih dahulu. Sudah tentu
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ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar komunikan

hanya sekadar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar

komunikan melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau

instruktif). Apa pun tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran,

pada diri komunikan perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai

berikut:

1. Faktor kerangka referensi, terbentuk dalam diri seseorang sebagai

hasil dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma

hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan sebagainya.

2. Faktor situasi dan kondisi, situasi di sini ialah situasi komunikasi

pada saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan,

kondisi di sini ialah keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat

menerima pesan komunikasi.

b. Pemilihan Media Komunikasi

Media komunikasi memiliki jumlah yang banyak, mulai dari yang

tradisional sampai yang modern yang banyak dipergunakan. Untuk

mencapai sasaran komunikasi dapat memilih salah satu atau

gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan

dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan

dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media

komunikasi itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-

masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.
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c. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Hal ini menentukan

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informasi, teknik

persuasi, atau teknik instruksi. Apa pun tekniknya, pertama-tama

komunikasi harus mengerti pesan dari komunikasi itu.

Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan (the content of the message)

dan lambang (symbol). Isi pesan komunikasi bisa satu, tetapi

lambang yang dipergunakan bisa macam-macam, misalnya dalam

menyampaikan isi komunikasi menggunakan bahasa, gambar,

warna, kial (gesture), dan sebagainya.

d. Peranan Komunikator dalam Komunikasi

Ada faktor yang penting pada diri komunikator bila ia melancarkan

komunikasi, yaitu daya tarik sumber (source attractiveness) dan

kredibilitas sumber (source credibility).

1. Daya tarik sumber, seorang komunikator akan berhasil dalam

komunikasi, akan mampu mengubah sikap, opini, dan perilaku

komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan

merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya.
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2. Kredibilitas sumber, kepercayaan komunikan kepada

komunikator, seorang komunikator dalam menghadapi

komunikan harus bersikap empati, yaitu kemampuan seseorang

untuk memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain.

2.3 Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses di

mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antara

organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana

perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara

mereka dengan pelanggannya. Tentu saja, pemasaran lebih umum

pengertiannya daripada komunikasi pemasaran, namun kegiatan pemasaran

banyak melibatkan aktivitas komunikasi. Jika digabungkan, komunikasi

pemasaran merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran

pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan

menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya

(Shimp, 2003:4)
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Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk

dipasar. Komunikasi pemasaran memegang peranan sangat penting bagi

pasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan

tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar (Sutisna, 2002:267-268)

Pemasaran pada dasarnya mencakup segala kegiatan tersebut, namun

demikian pemasaran ternyata lebih dari sekadar kegiatan-kegiatan tersebut.

Berbagai kegiatan seperti pembujukan, promosi, publikasi, semuanya adalah

kegiatan pemasaran. Namun begitu, Pemasaran bukanlah semata-mata

kegiatan seperti menjual dan mempromosikan sesuatu. Dalam hal ini,

pengelola pemasaran harus menyadari adanya saling ketergantungan di antara

sejumlah kegiatan, misalnya antara kegiatan penjualan dan promosi, agar

dapat tercapai pemasaran yang efektif. Berbagai kegiatan itu harus dapat

dikombinasikan untuk dapat mengembangkan program pemasaran

(Morissan, 2010:2).

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat tidak akan

mengetahui keberadaan suatu produk di pasar. Komunikasi yang efektif dapat

merubah tingkah laku atau memperkuat tingkah laku yang sudah diubah

sebelumnya. Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan produk

yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya,

selain itu juga menginformasikan, membujuk, mengingatkan, menawarkan
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sarana pertukaran itu sendiri, juga sebagai sarana pengantaran nilai-nilai

sosial kepada masyarakat (Setiadi, 2003 250).

2.3.1 Unsur-unsur komunikasi pemasaran

Menurut Hermawan (2012:54-56) Berbagai unsur yang terdapat

dalam komunikasi pemasaran antara lain meliputi:

a. Periklanan

Semua Bentuk Penyajian non personal dan promosi ide,

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Dengan

karakteristik:

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 tertentu

Periklanan yaitu penggunaan media terbayar oleh penjual

untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pembeli

tentang produk atau organisasinya, periklanan merupakan sarana

promosi penting untuk mengkomunikasikan nilai yang diciptakan

pemasar untuk pelanggan mereka (Kotler dan Amstrong, 2008:150).
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Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling

dikenal dan paling banyak dibahas orang, hal ini kemungkinan

karena daya jangkaunya yang luas. Periklanan juga menjadi

instrumen promosi yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan

yang memproduksi barang atau jasa yang ditujukan kepada

masyarakat luas (Morissan, 2010:18).

b. Promosi Penjualan

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Dengan karakteristik:

1. Menggunakan berbagai cara pendekatan

2. Menarik perhatian pelanggan

3. Menawarkan kekuatan dari insentif untuk membeli

4. Mengundang dan cepat memberikan penghargaan atas respons

konsumen

5. Efeknya hanya berjangka pendek.

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang

pembelian produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah

barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan,

perusahaan dapat menarik pelanggan baru, memengaruhi
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pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan

membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing,

meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana

sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan

pengecer.

Secara umum tujuan-tujuan dari promosi penjualan dapat

digeneralisasikan menjadi tiga: Meningkatkan permintaan dari para

pengguna industri dan/atau konsumen akhir, Meningkatkan kinerja

bisnis, Mendukung dan mengoordinasikan kegiatan penjualan

personal dan iklan (Hermawan, 2012:128).

c. Hubungan Masyarakat dan Publisitas

Berbagai program untuk mempromosikan dan/atau

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Dengan

karakteristik:

1. Sangat terpercaya

2. Bisa meraih orang yang menghindari tenaga penjualan dan

periklanan

3. Dapat mendramatisasi perusahaan dan produk

4. Sangat berguna

5. Efektif dan ekonomis.
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Hubungan masyarakat yaitu membangun hubungan baik

dengan berbagai masyarakat perusahaan dengan memperoleh

publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik,

dan menagani rumor, cerita, dan kejadian yang tidak menyenangkan.

Humas digunakan untuk mempromosikan produk, orang, tempat,

ide, kegiatan, organisasi, dan bahkan negara (Kotler dan Amstrong,

2008:169).

Menurut Frank Jefkins, humas merupakan sesuatu yang

merangkum keseluruhan kegiatan komunikasi yang terencana, baik

ke dalam maupun keluar antara organisasi dengan semua

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang

berlandaskan pada saling pengertian (Morissan, 2010:27).

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan humas adalah

publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang,

organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain

publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya

diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses

komunikasi satu arah sedangkan humas adalah komunikasi dua arah.

Publisitas merupakan salah satu alat dalam kegiatan humas, namun

humas tidak akan dapat berbuat banyak tanpa publisitas (Morissan,

2010:29).
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d. Penjualan Personal

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih

melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima

pesanan Dengan karakteristik:

1. Melibatkan interaksi pribadi

2. Memungkinkan pengembangan hubungan erat

3. Perangkat promosi yang sangat mahal

Penjualan personal terdiri dari interaksi antarpribadi dengan

pelanggan dan alon pelanggan untuk menghasilkan penjualan dan

menjaga hubungan dengan pelanggan (Kotler dan Amstrong,

2008:182).

Penjualan personal adalah komunikasi langsung (tatap muka)

antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu

produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman

pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan

mencoba dan membelinya (Hermawan, 2012:108).
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e. Pemasaran Langsung

Penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail, dan alat

penghubung non personal lain untuk berkomunikasi secara langsung

dengan/atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan

tertentu dan calon pelanggan. Dengan karakteristik:

1. Bentuknya yang beragam mencerminkan empat sub karakter: non

publik, segera, seragam, dan interaktif

2. Sangat tepat untuk pasar sasaran tertentu yang dituju.

Pemasaran langsung atau direct marketing adalah upaya

perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung

dengan calon pelanggan sasaran dengan maksud untuk

menimbulkan tanggapan dan/atau transaksi penjualan (Morissan,

2010:22).

Pemasaran langsung (direct marketing) terdiri dari hubungan

langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara

saksama untuk meraih respons segera dan membangun hubungan

pelanggan yang langgeng. Pemasar langsung berkomunikasi

langsung dengan pelanggan, sering secara satu-satu, berbasis

interaktif (Kotler dan Amstrong, 2008:221).
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2.3.2 Tujuan komunikasi pemasaran

Menurut (Shimp, 2003:160-162) Seluruh usaha komunikasi

pemasaran diarahkan kepada satu atau lebih tujuan-tujuan di bawah ini:

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, setiap

organisasi pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar

memilih produknya dan bukan produk pesaingnya. Dengan

demikian para pemasar perlu melakukan berbagai usaha untuk

mempertahankan atau membangun kategori produk mereka.

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

membuat konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan, dan

komunikasi pemasaran lainnya akan suatu merek, memberikan

informasi kepada orang banyak tentang ciri khusus  dan manfaatnya,

serta menunjukkan perbedaan merek pesaing, dan

menginformasikannya bahwa merek yang ditawarkan lebih baik

ditinjau dari sisi fungsional atau simbolisnya.

c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat

(intentions), komunikator yang sukses menciptakan kesadaran

konsumen akan mereknya, konsumen dapat membentuk sikap

(atitudes) positif terhadap merek tersebut dan mungkin akan muncul

keinginan untuk membeli suatu produk di masa yang akan datang.
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d. Memfasilitasi pembelian, jika usaha komunikasi pemasaran dalam

sebuah perusahaan benar-benar efektif, konsumen akan memahami

mengapa merek tersebut tinggi dan mungkin akan dianggap lebih

menarik dengan harga premiumnya tersebut. Iklan yang efektif,

display yang menarik dalam toko, seta variabel komunikasi

pemasaran lainnya berfungsi untuk memfasilitasi pembelian solusi

atas persoalan yang ditimbulkan oleh variabel bauran pemasaran non

promosi (produk, harga, dan distribusi).

2.3.3 Model komunikasi pemasaran

Gambar 2.1 : Model Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 2002:270)
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Model komunikasi pemasaran tersebut meliputi:

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

pemasaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran

kepada konsumen.

b. Pemasar : Menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa

dipahami dan direspon secara positif oleh penerima dalam hal ini

konsumen (menentukan jenis komunikasi yang akan digunakan)

c. Encoding : Keseluruhan proses dari perancangan pesan sampai

penentuan jenis promosi yang akan dipakai (proses menerjemahkan

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

dikirimkan kepada penerima).

d. Transmisi : Menyampaikan pesan melalui media cetak atau

elektronik

e. Decoding : Pesan melalui media akan ditangkap oleh penerima

kemudian direspons dan diharapkan akan mempengaruhi perilaku

konsumen. Penerima pesan memberi respon dan

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

berpengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif

terhadap produk akan mendorong kepada pembelian. Oleh karena

itu, pembentukan sikap positif terhadap produk sangat penting

dilakukan oleh pemasar.

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

adalah pemasar mengevaluasi apakah pesan mendapat respon tidak

sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan ini dapat dilihat

melalui tingkat penjualan, apakah mengalami peningkatan setelah

penyampaian pesan tersebut dilakukan.

2.3.4 Bauran Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication Mix)

Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan

hubungan dengan konsumen dengan cara mengamati secara cermat

kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan

mengembangkan suatu produk (product) yang memuaskan kebutuhan

konsumen dan menawarkan produk tersebut pada harga (price) tertentu

serta mendistribusikannya agar tersedia di tempat-tempat (place) yang

menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Untuk itu perlu dilaksanakan

suatu program promosi (promotion) atau komunikasi guna menciptakan

kesadaran dan ketertarikan konsumen kepada produk bersangkutan.

Proses ini disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran yang
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terdiri atas elemen-elemen, yaitu product, price, place (distribution)

dan promotion, yang disingkat dengan “4P” (Morissan, 2010:5)

Gabungan keempat elemen ini biasa disebut bauran pemasaran

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Product ialah produk dalam bentuk barang atau jasa yang diproduksi

oleh suatu unit usaha yang ingin dipasarkan guna memenuhi

kebutuhan pembeli.

b. Place ialah tempat yang digunakan untuk mendistribusikan atau

dipajang (display) barang yang diproduksi untuk menarik perhatian

pembeli.

c. Price ialah harga atau nilai terhadap barang atau jasa yang

ditawarkan. Harga menentukan daya saing dalam pasar, dengan

demikian harga memiliki segmen pasar tertentu. Misalnya sebuah

produk yang berkualitas dan bergengsi memiliki harga pembeli dari

kalangan yang berduit, baik kualitasnya segmen pembelinya dari

kalangan bawah.

d. Promotion ialah usaha yang dilakukan untuk menarik pembeli

melalui teknik-teknik komunikasi.
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Dari empat elemen pemasaran tersebut, promosi adalah elemen

yang memiliki keterikatan dengan perencanaan komunikasi. Karena

sebuah produk yang ingin dipasarkan memerlukan promosi. Sedangkan

promosi memerlukan strategi dalam perencanaan komunikasi

(Cangara, 2014:79-80).

2.4 Promosi

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi suatu bentuk komunikasi

pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/

membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi

dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan

dan bauran pemasarannya (Tjiptono, 2008:219-221).

Promosi adalah bagian dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan

perusahaan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran

(awareness), ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan pembelian

(purchase) yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa

perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan iklan, promosi penjualan,

pengerahan tenaga-tenaga penjualan, dan public relation sebagai alat
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penyampaian pesan-pesan tersebut dengan tujuan untuk dapat menarik

perhatian dan minat masyarakat (Kotler, 2003:22).

Promosi dapat dilihat dari arus informasi atau persuasi satu arah yang

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi promosi merupakan salah

satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran, dan sering dikatakan

sebagai “proses berlanjut”, hal ini disebabkan karena promosi dapat

menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan (Asmajasari,

1997:3)

Menurut Michael Ray, promosi didefinisikan sebagai koordinasi dari

seluruh upaya yang dimulai pihak penjual untuk membangun berbagai

saluran informasi dan persuasi untuk menjual barang dan jasa atau

memperkenalkan suatu gagasan (Morissan, 2010:16).

2.4.1 Bauran Promosi (Promotion Mix)

Bauran promosi (promotion mix) - juga disebut bauran

komunikasi (marketing communication mix) perusahaan merupakan

paduan promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal,

dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk

mengomunikasikan nilai secara persuasif dan membangun hubungan

pelanggan. Definisi lima sarana promosi utama adalah:
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1. Periklanan (advertising): Semua bentuk terbayar presentasi non

pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.

2. Promosi penjualan (sales promotion): Insentif jangka pendek untuk

mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa.

3. Hubungan masyarakat (public relations): Membangun hubungan

baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang

diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani

atau menghadapi rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan.

4. Penjualan personal (personal selling): Presentasi pribadi oleh

wiraniaga perusahaan untuk tujuan menghasilkan penjualan dan

membangun hubungan pelanggan.

5. Pemasaran langsung (direct marketing): Hubungan langsung dengan

konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk

memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan

yang langgeng - penggunaan surat langsung, telepon, televisi

respons langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk

berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu (Kotler

dan Amstrong, 2008:116-117).
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Dalam bauran promosi dikenal empat teknik promosi untuk

pemasaran, yakni;

a. Iklan

Iklan adalah cara promosi yang sering digunakan dalam pemasaran

komersial. Iklan dapat dilakukan melalui media, antara lain:

1. Media elektronik (televisi, radio, film bioskop, internet)

2. Media cetak (surat kabar, majalah, buletin)

3. Media luar ruang (papan reklame, electronic board, baliho, iklan

pohon, spanduk, poster dan lain-lain)

b. Penjualan Personal (Personal selling)

Penjualan Personal ialah cara melakukan penjualan dengan

menjajakan barang kepada orang lain langsung kepada konsumen.

Misalnya memakai tenaga-tenaga SPG (Sales Promotion Girls)

untuk mendatangi para calon pembeli, atau berbicara langsung

dengan calon konsumen melalui telepon (telemarketing). Bahkan

ada yang menggolongkan cara-cara pemasaran melalui SMS dan

multi-level marketing juga adalah bentuk personal selling.
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c. Publikasi

Publikasi adalah cara pemasaran yang menggunakan media cetak,

tetapi bentuknya tidak seperti iklan. Tujuannya tetap mengajak calon

konsumen membeli produk yang dipasarkan. Misalnya dalam surat

kabar atau majalah penawaran produk ditulis dalam bentuk artikel,

feature, profil, advertorial, dan semacamnya. Bisa juga dilakukan

dalam bentuk leaflet, brosur, atau buku yang dicetak untuk

disebarluaskan kepada calon pembeli. Selebaran seperti ini biasanya

diberikan secara cuma-cuma kepada pengunjung di mall, di

persimpangan jalan, di display hotel-hotel, apotek, bandara,

pelabuhan, travel, stasiun kereta api, dan sebagainya.

d. Pameran (Exhibition)

Pameran adalah cara untuk menjual produk melalui event-event

tertentu. Pameran biasanya dilaksanakan di tempat-tempat khusus,

misalnya di gedung-gedung besar. Pameran biasanya dilakukan pada

waktu-waktu tertentu dan menawarkan barang-barang dengan

discount antara 10 sampai 30 persen (Cangara, 2014:80-81).
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2.5 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian atau masalah dalam penelitian kualitatif

bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di

area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah

sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan

dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi

di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan

demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah

keadaan di lapangan (Moleong, 2006:94).

Fokus penelitian sangat diperlukan pada sebuah penelitian, agar

penelitian tidak melebar ke hal-hal lainya yang tidak menjadi permasalahan

dalam penelitian. Dengan fokus penelitian dapat membantu peneliti untuk

menjawab kendala-kendala yang terdapat dalam penelitian. Penelitian ini

berfokus pada strategi komunikasi pemasaran Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk mempromosikan pariwisata,

peneliti melakukan pengkajian dan pengumpulan data tentang bagaimana

strategi komunikasi yang dilakukan dalam mempromosikan pariwisata.

Fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dalam

mempromosikan pariwisata.
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b. Menentukan bauran promosi yang digunakan serta teknik promosi yang

dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur

untuk mempromosikan pariwisata.

c. Mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Lombok Timur dalam mempromosikan pariwisata.


