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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah istilah yang menggambarkan bagaimana 

organisasi atau perusahaan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada khalayak 

sasaran mereka. Khalayak sasaran adalah kelompok konsumen potensial yang 

menerima pesan-pesan pemasaran mereka. Menurut Tjiptono (2002: 219), bahwa 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan atau produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sebuah proses 

manajemen, yang mana sebuah organisasi mengadakan sebuah dialog dengan para 

konsumennya yang variatif. Komunikasi pemasaran dianggap sebagai proses 

untuk memberitahu, mengingatkan, dan membujuk atau mengajak konsumen 

untuk tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Shimp (2003: 

4), pelaksanaan komunikasi pemasaran disesuaikan dengan perkembangan yang 

ada saat ini, dimana kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktivitas komunikasi. 

Jadi komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua unsur dalam 

bauran pemasaran, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan 

suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan  atau klien.  
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Variabel pokok bauran komunikasi pemasaran pada dasarnya ada lima dan 

ini sangat umum dibahas dalam literature-literatur. Lima variabel pokok ini 

merupakan penggabungan spesifikasi antara advertising, personal selling, sales 

promotion, direct marketing, dan public relations. Satu di antara aturan-aturan 

yang terbaik dalam pengembangan suatu strategi adalah berjuang untuk 

mengetahui apa yang disukai oleh sasaran pelanggan dan memperbanyak lagi hal-

hal yang disukai itu.  

Ini artinya perusahaan harus menyempatkan diri menghabiskan waktu 

mereka di pasar dan melihat apa sebenarnya yang terjadi di sana. Demi 

tercapainya tujuan perusahaan, masing-masing perusahaan perlu menyadari 

faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam perjalanannya 

terhadap persaingan bisnis. Faktor-faktor tersebut bisa bersumber dari dalam 

perusahaan ataupun dari luar perusahaan.  

Lingkungan internal yang bersumber dari dalam perusahaan meliputi 

sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan baik dari kemampuan 

sumber daya manusia, peralatan mesin, kebijakan perusahaan dan sebagainya. 

Lingkungan eksternal mencakup kondisi konsumen, kebijakan pemerintah, 

persaingan antar perusahaan. Lingkungan-lingkungan tersebut secara berangsur 

akan selalu mengalami perubahan, sehingga perusahaan harus dapat mengambil 

sikap dari setiap perubahan pada elemen lingkungannya. 

Menyikapi perubahan lingkungan dengan tepat dan bijak, maka akan 

membawa perusahaan pada titik dimana perusahaan mampu merealisasikan 

tujuannya, apabila perusahaan salah menyikapi maka akan membawa perusahaan 
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pada kegagalan dan ketidak berhasilan. Sikap perusahaan inilah yang biasa 

disebut dengan strategi, strategi itu merupakan satu kesatuan rencana yang 

komprehensif dan terpadu yang menghubungkan internal perusahaan dengan 

situasi lingkungan eksternal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Penentuan 

strategi ini dapat dilakukan oleh manajer pemasaran dengan membuat tiga macam 

keputusan yaitu, konsumen manakah yang akan dituju, kepuasan seperti apa yang 

diinginkan oleh konsumen tersebut dan bauran pemasaran apakah yang dipakai 

untuk memberikan kepuasan kepada konsumen tersebut. 

Setelah melihat salah satu aturan yang baik dalam strategi, Kotler (2004) 

menjelaskan tentang stategi yang buruk, seperti strategi usang. Sears dan GM, 

contohnya, cenderung untuk bereaksi terhadap keadaan pasar pada masa-masa 

yang lalu. Menurut Charles F. Kattering “Anda tidak akan mendapatkan hari esok 

yang lebih baik jika anda hanya memikirkan hari kemarin sepanjang waktu” Yang 

dilakukan oleh kebanyakan perusahaan adalah strategi yang lama “digodok 

kembali”. Dee Hock berkata: “Masalahnya tidak pernah terletak pada bagaimana 

permikiran inovatif baru ke dalam akal kita, namun bagaimana mengeluarkan 

pemikiran yang lama” Perang harga dan penghancuran bersama mengindikasikan 

ketiadaan strategi. Terlalu berfokus pada masalah-masalah. Peter Drucker 

memberi peringatan pada perusahaan untuk tidak “memberi makan pada masalah-

masalah sementara merasa lapar akan peluang-peluang”. 

Fakta yang menyedihkan adalah banyak perusahaan yang kaya akan taktik, 

namun miskin strategi. SunTzu pada abad keempat S. M (Kotler, 2004: 195) 

berkata: “Semua orang dapat melihat taktik-taktik yang pada akhirnya dapat saya 
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taklukan, namun tidak ada seorang pun yag dapat melihat strategi di mana 

kemenangan muncul secara perlahan”. Inti dari sifat pemasaran yaitu bila pesan 

unintended dan intended diberikan secara konsisten, maka pesan akan diterima 

dan makin dipercaya. 

 Jadi, Instagram dalam komunikasi pemasaran merupakan pola perusahaan 

yang terimplikasikan melalui aktivitas pemasaran, seperti merencanakan, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memberikan 

informasi kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial dengan tujuan 

untuk menyebarkan informasi, menyampaikan pesan, mempengaruhi atau 

membujuk, dan atau mengingatkan pasar pada produk yang ditawarkan 

(Soemanegara, 2006: 1-3).  

Pendapat Tjiptono ini tampaknya juga berkesinambungan dan saling 

mendukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kotler. Secara terperinci, 

Kotler (2002, h. 56) menyatakan bahwa tujuan komunikasi pemasaran dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kegunaan utama, apakah maksudnya untuk informasi 

(inform), untuk membujuk atau meyakinkan (persuade), atau mengingatkan 

(reminder). 

 

1. Sebagai media informasi (to inform) 

a. Memberitahu pasar tentang produk baru 

b. Menyarankan kegunaan baru dari sebuah produk. 

c. Menginformasikan kepada pasar tentang perubahan harga. 

d. Menjelaskan bagaimana produk itu bekerja. 
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e. Mendeskripsikan berbagai pelayanan yang tersedia. 

f. Membetulkan kesan yang salah. 

g. Mengurangi ketakutan pembeli. 

h. Membangun image perusahaan. 

 

2. Sebagai media pembujuk atau meyakinkan (to persuade) 

a. Membangun merek pilihan. 

b. Penganjuran beralih ke merek yang ditawarkan. 

c. Mengubah persepsi pelanggan tentang kelengkapan produk. 

d. Meyakinkan pelanggan untuk membeli sekarang juga. 

e. Meyakinkan pelanggan untuk menerima telepon penjualan. 

3. Sebagai media pengingat (to remind) 

a. Mengingatkan pelanggan tentang produk yang mungkin diperlukan. 

b. Mengingatkan pelanggan dimana mereka dapat membeli produk 

yang ditawarkan. 

c. Menjaga agar produk yang ditawarkan tetap berada dalam pikiran. 

d. Menjaga agar kesadaran pelanggan atas produk tetap tinggi. 

 

B. Fenomena Pemasaran dengan Sistem Online 

Pemasaran dengan sistem online merupakan bentuk usaha dari perusahaan 

untuk memasarkan produk dan jasanya serta membangun hubungan dengan 

pelanggan melalui media internet. Dalam hal ini komunikasi pemasaran 

menggunakan internet memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan 
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menggunakan media massa, seperti internet marketing lebih menekankan pada 

konsep pull medium daripada push medium. Bentuk pemasaran ini pada dasarnya 

merupakan situs publik yang sangat besar di jaringan komputer dengan berbagai 

tipe yang berbeda dan berasal dari berbagai negara di seluruh dunia satu sama 

lainnya ke dalam suatu wadah informasi yang sangat besar (Kotler dan 

Armstrong. 2008: 237). 

Mulia (1994: 23) mengatakan bahwa “pemasaran internet adalah sarana 

untuk memasarkan produk atau jasa melalui internet. Pemasaran internet juga 

merupakan aplikasi dari internet dan teknologi-teknologi digital terkait untuk 

mencapai tujuan-tujuan pemasaran, teknologi-teknologi itu seperti media internet, 

kabel-kabel, satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk 

keperluan pemasaran internet tersebut (Chaffey dkk. 2000: 33). 

Menurut Fisher, & Jaworski (2003, h. 4), mengatakan bahwa terdapat lima 

komponen dalam pemasaran internet, yaitu : 

a. Proses 

Pemasaran internet merupakan sebuah proses dimana pihak perusahaan 

berusaha membangun komunikasi yang intensif dan interaktif dengan 

pelanggan. Karena merupakan sebuah proses, pemasaran internet bersifat 

kontinyu dan selalu butuh pemutakhiran.. 

b. Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan 

Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan 

merupakan tujuan dari pemasaran. Tiga tahapan hubungan dengan 

pelanggan adalah awareness, exploration, dan commitment. Program 
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pemasaran dapat dikatakan efektif apabila mampu untuk mengarahkan 

pelanggan sampai pada tahap komitmen pada perusahaan. 

c. Online 

Pemasaran internet adalah pemasaran yang dilakukan dalam dunia 

internet, namun tetap terkait dengan program pemasaran secara 

tradisional. 

d. Pertukaran 

Dampak dari program pemasaran online adalah pertukaran yang tidak 

hanya terjadi di dalam dunia internet saja atau online, namun juga harus 

berdampak pada pertukaran di penjualan secara nyata. 

e. Pemenuhan kepuasan kebutuhan kedua belah pihak 

Dengan adanya pemasaran internet, pemenuhan kepuasan akan kedua 

belah pihak lebih cepat terpenuhi, yaitu dari segi perusahaan seperti 

meningkatnya laba perusahaan, pangsa pasar yang semakin luas, dan lain-

lain. Dari segi pelanggan adalah terpenuhinya kebutuhan seperti 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat. 

Pemasaran internet memiliki berbagai macam teori dan model. Salah satu 

teori khusus yang sesuai dengan penelitian ini adalah teori Seven Stage of Internet 

Marketing (Fisher, & Jaworski. 2003: 9) dijelaskan bahwa ada tujuh tahapan 

dalam pemasaran internet, yaitu: 
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1. Framing The Market Opportunity 

Tahap ini meliputi analisa dari peluang pasar dan konsep bisnis yang 

utama yaitu mengumpulkan data online dan offline yang penting untuk 

melakukan pengkajian. Menurut Fisher, & Jaworski (2003: 9), tahap 

pertama memiliki 6 langkah yang dapat membantu mengevaluasi peluang. 

Keenam langkah tersebut meliputi: 

a. Investigasi peluang yang ada. 

Setiap perusahaan selalu berada di dalam sebuah rantai pasokan 

tertentu. Dalam rantai tersebut, perusahaan bisa berposisi sebagai 

konsumen maupun produsen bagi perusahaan lain. Menyelidiki peluang 

berarti menyelidiki kemungkinan untuk semakin mengoptimalkan 

rantai tersebut. Perusahaan harus melihat sebuah sistem rantai pasokan 

dengan perspektif untuk mengumpulkan ide-ide tentang peluang bisnis 

baru. 

b. Menspesifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi 

Tahap ini menggambarkan bagaimana membuka sebuah nukleus 

peluang dari kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terlayani. 

c. Menentukan sasaran konsumen 

Sebuah usaha untuk mengidentifikasikan pelanggan prioritas mengarah 

pada pengertian mendasar terhadap segmen target dari perusahaan. 

Pendapatan dalam segmentasi ada bermacam-macam, contohnya secara 

demografis, geografis, perilaku, occasion, psikografis, keuntungan, 

serta kepercayaan dan sifat dari pelanggan. 
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d. Menjelaskan sumber daya perusahaan berdasarkan manfaat 

Meneliti kemampuan pembeda dari perusahaan dalam menghantarkan 

suatu penawaran baru membantu derajat keselarasan antara peluang 

dengan kemampuan perusahaan. 

e. Menilai peluang kompetitif, teknologi, dan keuangan 

Ada beberapa faktor yang terangkum di bawah ini yang digunakan 

untuk mengidentifikasi karakter serta besarnya peluang: 

1) Intensitas kompetitif, artinya organisasi akan tetap mampu untuk 

survive, jika mampu untuk meningkatkan daya kompetitifnya. 

2) Dinamika pelanggan, artinya mengenal karakter dan apa yang 

menjadi kebutuhan pelanggan  dengan memahami  dinamika 

timbulnya perilaku membeli pelanggan 

3) Tingkat pertumbuhan, dapat dijadikan sebagai ukuran untuk 

mengidentifikasi karakter serta besarnya peluang. 

4) Kerapuhan teknologi, perlu diperhatikan agar dapat mengidentifikasi 

karakter serta besarnya peluang 

2. Formulating the Market Strategy 

Tahap ini merumuskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran 

internet didasarkan pada perusahaan, unit bisnis, dan strategi pemasaran 

perusahaan secara keseluruhan. Tujuan perusahaan, sumber daya, dan 

kegiatan dalam strategi pemasaran harus berhubungan erat dengan strategi 

unit bisnis. (Fisher, & Jaworski. 2003: 10) 
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3. Designing Customer Experience 

Menurut Fisher, & Jaworski (2003: 10), tahap ini, perusahaan berusaha 

merancang pengalaman konsumen yang memungkinkan konsumen merasa 

akrab dan mudah berinteraksi dengan perusahaan. Dalam merancang 

pengalaman konsumen harus memperhatikan tahap-tahap berikut ini: 

a. Functionality 

1) Memiliki navigasi yang berfungsi dengan baik. 

2) Kecepatan dalam mengakses halaman website dilayar user. 

3) Reliabity, mendeskripsikan tingkat dimana user tidak dapat 

mengakses  halaman website. Reliability juga mempengaruhi 

bagaimana seringnya halaman website di-download secara benar. 

4) Keamanan menjadi bagian yang penting karena jika pelanggan tidak 

merasakan keamanan maka pelanggan tidak akan kembali lagi. 

5) Kemampuan mengakses media atau kemampuan melakukan 

download berbagai media menjadi hal yang sangat penting. 

b. Intimacy 

1) Customization. 

2) Konsisten. 

3) Website yang dapat dipercaya.  

4) Exceptional value dan pelanggan mengakses website. 

c. Evangelism 

1) Takes word to the market. 

2) Komunitas membership dan mempertahankan pengalaman. 



16 
 

Tabel 2.1 Merancang Pengalaman Pelanggan  

Stages Perusahaan memiliki... Customer Experience 
yang harus ada... 

1.  Functionality - arsitektur desain dan 
informasi  

- keinginan dari 
pelanggan 

- platform 
independence 

- transaksi yang efisien 

- situs yang mudah 
penggunaannya 

- akses download cepat 

- navigasi secara mudah 

- situs yang dapat 
dipercaya 

2. Intimacy - warehouse dan data 
mining 

- interaksi customer 

- integrasi data 

- konsistensi 
performance terhadap 
waktu 

- inovasi dan upgrade 

  yang konstan 

- personalisasi 

- meningkatkan 
kepercayaan 

- mengulangi penilaian 
terhadap kepuasan 
customer 

- konsistensi experience 

-  

3. Evangelism - dukungan terhadap 
penyebaran informasi 

- pengakuan dari 
penyebaran informasi 
tersebut 

- keinginan customer 
untuk memberikan 
pesan kepada pasar 

- keuntungan dari suatu 
komunitas 

Sumber : Fisher, & Jaworski (2003: 48) 

4. Crafting the Customer Interface 

Internet mengganti marketplace (interaksi face-to-face) menjadi 

marketspace (interaksi screen-to-face). Perbedaan yang ada terletak pada 

pertukaran hubungan, dimana teknologi dijadikan sebagai media 



17 
 

penghubung. Untuk menyusun sebuah interface perlu diperhatikan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Terdapat 7 kerangka yang 

dapat membantu dalam membuat sebuah interface screen-to-face: 

a. Context 

Context berfokus pada bagaimana sebuah subjek ditampilkan. Context 

mempunyai dua dimensi yaitu fungsi dan estetika. Yang harus 

diperhatikan ialah aspek keindahan dari website tersebut. Sebuah 

website harus dirancang dengan menarik dan didukung fungsi yang 

berguna (contoh: dapat diakses dengan cepat). Website yang sulit untuk 

diakses atau membutuhkan waktu yang lama untuk loading akan 

membuat pelanggan merasa bosan dan meninggalkan website tersebut. 

b. Content 

Menurut Fisher, & Jaworski (2003: 11), content adalah semua subjek 

digital yang ada di dalam sebuah situs web. Content juga mencakup 

medium subjek digital seperti teks, video, audio, dan gambar serta 

informasi yang ditawarkan.  

c. Community 

Menurut Fisher, & Jaworski (2003: 11) community adalah hubungan 

pertemanan yang dibangun bersama dengan pihak-pihak lain atas dasar 

ketertarikan dan kepentingan yang sama. Manfaat dari Community 

diantaranya ialah dapat menciptakan konten atau layanan yang menarik 

pelanggan untuk mengunjungi website dan dapat membangun hubungan 

yang lebih dekat antara pelanggan dan perusahaan. 
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d. Customization 

Menurut Fisher, & Jaworski (2003: 12) customization didefinisikan 

sebagai kemampuan sebuah situs untuk memodifikasi situs itu sendiri 

ataupun dimodifikasi oleh setiap user. Saat customization dirancang dan 

diatur oleh perusahaan maka disebut tailoring. Saat customization 

dirancang dan diatur oleh user maka disebut personalisasi. 

 

 

e. Communication 

Communication menunjuk kepada dialog antara website dengan user. 

Terdiri atas 3 macam, yaitu: Perusahaan ke user (contoh: email 

notification). User ke perusahaan (contoh: customer service). User ke 

user (contoh: instant messaging). 

f. Connection 

Connection didefinisikan sebagai jaringan link antara situs kita dengan 

situs lain, jadi dengan mengklik sebuah link pada situs kita user akan 

dibawa keluar dari situs kita dan masuk pada situs lain. 

g. Commerce 

Commerce didefinisikan sebagai kapasitas transaksi dari sebuah situs, 

penjualan produk atau jasa pada sebuah situs, bersamaan dengan 

adanya shopping cart, pengiriman dan pilihan pembayaran, check-out, 

dan konfirmasi pemesanan. 

5. Designing the Marketing Program 
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Tahap kelima merancang kombinasi dari tindakan pemasaran (yang 

disebut level) untuk memindahkan target pelanggan mulai dari awareness 

sampai commitment. Kerangka kerja yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas ini adalah marketplace matrix. Pemasaran internet memiliki 6 level, 

terdiri dari: product, pricing, communication, community, distribution, dan 

branding. Relationship dapat didefinisikan sebagai pengikat atau koneksi 

antara perusahaan dan pelanggannya. 4 tahapan dari hubungan dengan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Awareness 

Tahap dimana seorang calon pelanggan mengetahui adanya perusahaan 

tersebut, namun belum melakukan komunikasi dengan perusahaan. 

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menghasilkan awareness 

yaitu: 

1) Alamat website yang sederhana dan mudah diingat. 

2) Awareness dapat ditingkatkan melalui konsistensi antara brand 

offline dan brand online. 

3) Koordinasi antara kegiatan online dan offline seperti media iklan 

dapat meningkatkan awareness dari calon pelanggan. 

b. Exploration/expansion 

Tahap dimana pelanggan mulai melakukan komunikasi dengan 

perusahaan seperti melakukan pembelian. Untuk menghasilkan 

exploration/expansion, perusahaan harus mampu menarik pelanggan 

sehingga mau menjalin hubungan dengan perusahaan lain. Hubungan 
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ini akan didasarkan pada aturan-aturan (relationship norms) yang 

memberikan konsekuensi apabila masing-masing pihak menyalahi 

peraturan. Selain itu perusahaan harus dapat dipercaya dan memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi pelanggan, sehingga pelanggan berpikir 

bahwa perusahaan tersebut lebih mampu memenuhi kebutuhannya 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Setelah hubungan mulai 

terjalin dan apabila pelanggan mendapatkan kepuasan dengan 

perusahaan, maka ia akan memasuki tahap commitment. 

c. Commitment 

Tahap dimana kedua belah pihak baik pelanggan maupun perusahaan 

merasa sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap masing-masing 

pihak. Hal yang memperlihatkan komitmen pelanggan terhadap 

perusahaan yaitu: Adanya kontribusi lebih dari pelanggan dalam 

hubungannya. Adanya investasi lebih dalam aspek hubungan yang 

bertujuan untuk jangka panjang.Adanya konsistensi pertukaran dalam 

hubungan antar pelanggan dan perusahaan. 

d. Dissolution 

Hubungan yang telah terjalin akan diputus, baik karena pihak 

pelanggan maupun perusahaan. Tahap ini dapat terjadi apabila adanya 

alternatif yang lebih baik yang ditawarkan kepada pelanggan, adanya 

penolakan, adanya nilai kunci perusahaan yang tidak dipenuhi 

perusahaan ataupun kebutuhan yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada pelanggan tidak sesuai karena berbagai hal, seperti usia, gaya 
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hidup, dan lain-lain. Hal-hal yang menyebabkan dissolution yaitu: 

apabila tingkat biaya pelayanan terhadap pelanggan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat pembelian pelanggan, adanya pelanggaran 

yang dilakukan oleh pelanggan dan terjadinya perubahan strategi dan 

target pasar sehingga sebagian pelanggan tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

Untuk mendesain rancangan program pemasaran ini perusahaan 

memperhatikan: 

1) Custom Relationship 

Merupakan hubungan antara perusahaan dan pelanggan dimana 

perusahaan mengatur pergerakan pelanggan dari tahap awareness, 

exploration, hingga mencapai tahap commitment yang selanjutnya 

berakhir pada tahap dissolution. 

2) Market Space Matrix 

Merupakan suatu alat yang digunakan oleh tim pemasaran internet 

yang mendeskripsikan hubungan antara empat tahap hubungan 

program pemasaran (awareness, exploration, commitment, dan 

dissoluiton) dengan enam kategori faktor utama yang meningkatkan 

pemasaran perusahaan (product, price, communication, community, 

distribution dan branding). Komponen-komponen yang digunakan 

pada market space matrix diantaranya adalah: 

a) Product 
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Produk merupakan suatu bentuk atau barang fisik yang 

ditawarkan perusahaan dalam suatu transaksi. Produk packaging 

sering digunakan untuk membangun keinginan customer, upgrade 

dan pelayanan pelengkap yang memungkinkan custumer untuk 

mendapatkan koneksu yang lebih jauh dan penawaran seperti 

biasa yang berguna untuk memperkuat komitmen diantaranya. 

b) Pricing 

Harga merupakan faktor peningkat bagi strategi marketing. 

Peningkat harga tradisional dilakukan seperti program kesetiaan 

customer, diskon, promosi. Dalam internet telah diciptakan 

kategori baru sebagai penentu harga untuk perekonomian bagi 

perusahaan untuk digunakan seperti strategi harga yang dinamis. 

c) Communication 

Marketing komunikasi sebagai sebuah kegiatan yang 

menginformasikan satu atau lebih grup target customer tentang 

perusahaan dan produknya. Marketing komunikasi meliputi 

seluruh tipe komunikasi dari setiap level perusahaan meliputi 

public relation, penggunaan sales, dan iklan secara online. 

d) Community  

Community merupakan kumpulan jalinan hubungan yang 

dibangun atas perhatian dan permintaan atas kebutuhan member 

dimana member tidak dapat diraih secara individual. 

e. Distribution 
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Merupakan kegiatan yang menghubungkan perusahaan dengan 

pelanggan dalam memasarkan produknya melalui berbagai 

saluran distribusi, tujuannya menyampaikan informasi produk. 

f. Branding 

Branding memainkan dua peran, yaitu : pertama, branding adalah 

sebuah hasil dari aktivitas pemasaran. Program pemasaran 

berakibat pada bagaimana pelanggan menpresepsikan merek dan 

nilai produk. Kedua, branding adalah sebuah bagian dari tiap 

strategi pemasaran. 

6. Leveraging Customer Through Technology 

Dalam lingkungan yang terpusat pada pelanggan perusahaan harus 

membuat dan melakukan tiga keputusan utama. 

a. Riset pasar 

Secara strategik harus memilih pasar yang ingin diraih, kemudian 

dianalisa kedalam bentuk laporan sebagai hasil akhir dari penelitian. 

b. Basis data pemasaran 

Merupakan suatu alat berupa basis data yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh data dan informasi pemasaran yang telah 

dikumpulkan sehingga data-data tersebut terorganisir dengan baik. 

c. Customer relationship management 

Merupakan pengorganisasian hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan 
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terhadap perusahaan melalui sustem pemasaran yang sudah berjalan 

serta sistem pemasaran online. 

7. Evaluating the Marketing Program 

Tahap terakhir ini melibatkan evaluasi dari keseluruhan program 

pemasaran internet dan mencakup fokus yang seimbang terhadap 

pelanggan dan metrik keuangan. Dalam tahap ini digunakan marketing 

metrics framework yang terdiri dari financial metrics, customer-bases 

metrics dan implementation metrics. 

a. Financial metrics 

Mengukur hasil dari bottom-line dan berada pada level paling 

menyeluruh. Metrics ini meliputi pengkuran penjualan, revenue, gross 

margins, profits, marketing spend. 

b. Customer-based metrics 

Melihat kinerja pemasaran dalam membangun aset yang berbasis 

pelanggan yang memberikan hasil keuangan. Metrics ini berhubungan 

dengan tahap hubungan pelanggan yaitu: awareness, exploration, 

commitment, dissolution. 

c. Implementation metrics 

Menilai seberapa baik kinerja dari masing-masing elemen dari program 

pemasaran dalam hal membangun asset pelanggan. Elemen-elemen 

tersebut adalah product, pricing, communication, community, 

distribution, dan branding. 
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Gambar 2.1. Siklus Tujuh Tahap Dari Pemasaran internet 

Sumber: Fisher, & Jaworski (2003: 9) 
 

Mengacu pada gambar di atas, jika dikaitkan dengan komunikasi 

pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyampaikan 

informasi, mempengaruhi untuk dapat menarik minat konsumen. Jadi peran 

komunikasi pemasaran dalam pengelolaan sebuah perusahaan sangatlah penting. 

Terlebih lagi dengan semakin maraknya persaingan bisnis di segala sector usaha.  

Hal ini membuat perusahaan  wajib membina komunikasi dan hubungan dengan 

pelanggannya supaya tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, komunikasi 

pemasaran tidak lagi hanya menjadi beban pemikiran divisi pemasaran saja, 

melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh divisi. Bisa dikatakan, 

komunikasi pemasaran merupakan bagian dari solusi bisnis dan bukan hanya 

solusi pemasaran belaka. 
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C. Komunikasi Pemasaran melalui Instagram 

1. Tinjauan tentang Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosisal, termasuk milik instagram sendiri. Satu fitur 

yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, 

sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini 

berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada 

peranti penggerak. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod 

Touch versi apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (froyo) ke atas. Aplikasi 

ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. 

Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk mengirimkan 

inromasi berupa berbagi foto. Aplikasi ini memungkinka pengguna 

mengambil foto, menerapkan fitur digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. 

Instagram berasal dari pengertian dari kesuluruhan fungsi aplikasi ini. 

Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. 

Sedangkan untuk kata “gram”berasal dari kata “telegram” yang cara kerjanya 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 

dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan 

internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan 
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cepat. Oleh karena itulah instagram merupakan gabungan dari kata instan dan 

telegram. 

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau ipod Touch versi 

apapun dengan sistem operasi iOs 3.1.2 atau yang terbaru, dan telepon 

genggam android apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas. 

Aplikasi ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play. Pada 

tanggal 9 april 2012, diumumkan bahwa facebook setuju mengambil alih 

instagram dengan nilai sekitar $1 miliar. (newroom.fb.com) 

Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi 

bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan 

Polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh 

kamera pada peralatan bergerak. Sekilas instagram mirip seperti aplikasi 

facebook dimana kita bisa melakukan upload foto-foto dan memberi 

komentar. Yang menjadi perbedaan adalah, instagram sangat fokus pada 

tujuannya untuk menjadi mediator komunikasi melalui gambar atau foto. 

Komunikasi di era cyber merupakan komunikasi yang berdasar pada 

pemaknaan interpretative orang-orang terhadap simbol-simbol yang 

berkeliaran di dalamnya. Fungsi instagram adalah : 

1. mengunggah foto (upload) 

2. mengedit photo (editor) 

3. menambahkan filter digital photo (photo effect) 

4. memberi judul photo (caption) 

5. memberi lokasi photo (location) 
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6. memberi komentar photo (comment) 

7. memberi like photo, dan  

8. membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk jejaring 

sosial milik instagram itu sendiri. 

2. Sejarah Instagram 

Pada awalnya Burb, Inc. Sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak 

di dalam HTML5 mobile, namun kedua CEO, Kevin Systromdan juga Mike 

Krieger, berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc., merupakan sebuah 

teknologi memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu 

minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada 

akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di 

dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang 

sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang 

dimana isinya terlau banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi kevin Systrom dan 

Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang sudah ada, dan memulai lagi 

dari awal. Namun, akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, 

komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang 

akhirnya menjadi instagram. 

Nama instagram sendiri berasal dari pengertian dari keseluruhan 

fungsi aplikasi ini. Kata “ïnsta” berasal dari kata ïnstan”, seperti kamera 

polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. 

Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”yang cara kerjanya 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 



29 
 

dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan 

jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima 

dengan cepat. Oleh karena itulah instagram merupakan gabungan dari kata 

instan dan telegram. (Quora. Quora.com.) 

Pada tanggal 9 april 2012, diumumkan bahwa facebook setuju 

mengambil alih Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar. Sekilas Instagram 

mirip seperti aplikasi facebook dimana kita bisa melakukan upload foto-foto 

dan memberi komentar. Yang menjadi perbedaan adalah, Instagram sangat 

fokus pada tujuannya untuk menjadi mediator komunikasi melalui gambar 

atau foto. Komunikasi di era cyber merupakan komunikasi yang berdasar 

pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap simbol-simbol yang 

berkeliaran di dalamnya. (newsroom.fb.com). 

3. Fitur–Fitur Instagram 

a. Pengikut (Followers) 

Sistem sosial di dalam instagram adalah dengan menjadi mengikuti 

akun penggun lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. Dengan 

demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat 

terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto 

yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah 

satu unsur yang penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat 

mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang 

populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam 

instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga 
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menggunakan Instagram melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga 

Facebook. 

b. Mengunggah Foto (Upload) 

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk 

mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang 

ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto 

yang ada di dalam album foto di iDevice tersebut. Dalam berbagi foto, 

para pengguna juga tidak hanya dapat membanginya di dalam instagram 

saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial 

lainnya seperti Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, dan Flickr yang 

tersedia di halaman instagram untuk membagi foto tersebut. 

c. Kamera (Camera) 

Foto yang telah diambil melalui aplikasi instagram dapat disimpan 

di dalam iDevice tersebut. Penggunaan kamera melalui Instagram juga 

dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur 

pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga efek 

kamera tilt-shift yang fungsinya adalah untuk memfokuskan sebuah foto 

pada satu titik tertentu. Setelah foto diambil melalui kamera di dalam 

Instagram, foto tersebut juga dapat diputar arahnya sesuai dengan 

keinginan para pengguna. 

Foto-foto yang akan diunggah melalui Instagram tidak terbatas atas 

jumlah tertentu, namun Instagram memiliki keterbatasan ukuran untuk 

foto. Ukuran yang digunakan di dalam Instagram adalah dengan rasio 3:2 
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atau hanya sebatas berbentuk kotak saja. Para pengguna hanya dapat 

mengunggah foto dengan format itu saja, atau harus menyunting foto 

tersebut terlebih dahulu untuk menyesuaikan format yang ada. Setelah 

para pengguna memilih sebuah foto untuk diunggah di dalam Instagram, 

maka pengguna akan dibawa ke halaman selanjutnya untuk menyunting 

foto tersebut. 

d. Efek Foto (Photo Effect) 

Pada versi awalnya, Instagram memiliki 15 efek foto yang dapat 

digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting 

fotonya. Efek tersebut terdiri dari : X-Pro II, Lomo-Fi, Earlybird, Sutro, 

Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Apollo, Poprockeet, Nashville, 

Gotham, 1977, dan Lord Kelvin. Pada tanggal 20 september 2011, 

Instagram telah menambahkan 4 buah efek terbaru, yaitu Valencia, 

Amaro, Rise, Hudson, dan menghapus 3 efek terbaru, Apollo, Poprockeet, 

dan Gotham. Hingga tahun 2015, kini efek pada Instagram terdiri dari 

Slumbe, crema, ludwig, Aden, Perpetua, Amaro, Mayfair, Hudson, 

Valencia, X-Pro II. 

Fitur lainnya yang ada pada bagian penyuntingan foto Instagram 

adalah Adjust, Brightness, Contrast, Warmth, Saturation, Color, Highlight, 

Fade, Shadow, dan Tilt-shift. Dalam penggunaan aplikasi tilt-shift 

memiliki 2 bentuk, yaitu persegi panjang (linear) dan bulat (radial). Kedua 

bentuk tersebut dapat diatur besar dan kecilnya dengan titik fokus yang 

diinginkan. Tilt-shift juga mengatur rupa foto di sekeliling titik fokus 
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tersebut, sehingga para pengguna dapat mengatur tingkat keburaman pada 

sekeliling titik fokus foto tersebut. 

e. Judul Foto (Caption) 

Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman 

selanjutnya, dan foto tersebut akan diunggah ke dalam Instagram ataupun 

ke jejaring sosial lainnya. Di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk 

mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan 

judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut. Sebelum mengunggah 

foto, para pengguna dapat memasukkan judul untuk menamai foto, para 

pengguna dapat memasukkan judul untuk menamai foto tersebut sesuai 

dengan apa yang dipikirkan oleh para pengguna. Judul-judul tersebut dapat 

digunakan pengguna untuk menyinggung pengguna Instagram lainnya 

dengan mencantumkan nama akun dari orang tersebut.  Para pengguna 

juga dapat memberikan hastagh judul foto tersebut, sebagai tanda untuk 

mengelompokkan foto tersebut di dalam sebuah kategori. 

f. Arroba (@) 

Arroba (@) dan memasukkan nama akun Instagram dari pengguna 

tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya 

di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Pada 

dasarnya penyinggungan pengguna yang lainnya dimaksudkan untuk 

berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut. 

 

 



33 
 

g. Tanda Suka (like) 

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya 

memiliki kesamaan dengan yang disediakan Facebook, yaitu sebagai 

penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. 

Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di 

dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang 

mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut 

juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi 

terkenal. Bila sebuah foto menjadi sebuah terkenal, maka secara 

langsung foto tersebut akan masuk ke dalam halaman popular tersendiri. 

h. Popular 

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang merupakan 

tempat kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia pada saat itu. 

Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal 

oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut juga dapat 

bertambah lebih banyak. Foto-foto yang berada di halaman popular 

tersebut tidak akan seterusnya ada di halaman tersebut, melainkan 

dengan berjalannya waktu akan ada foto-foto popular terbaru lainnya 

yang masuk ke dalam daftar halaman dan menggeser posisis kepopuleran 

tersebut. 
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i. Label Foto (Hastagh) 

Sebuah hastagh dalam instagram adalah sebuah kode yang 

memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan 

menggunakan “kata kunci”. Bila para pengguna memberikan hastagh 

pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk 

ditemukan. Hastagh itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk 

komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para pengguna 

dapat memasukan namanya sendiri, tempat pengambilan foto tersebut, 

untuk memberitakan sebuah acara, untuk menandakan bahwa foto 

tersebut mengikuti sebuah lomba, atau untuk menandakan bahwa foto 

tersebut dihasilkan oleh anggota komunitas instagram. Foto yang telah 

diunggah dapat dicantumkan hastagh yang sesuai dengan informasi yang 

bersangkutan dengan foto. Pada saat ini,hastagh adalah cara yang terbaik 

jika pengguna hendak mempromosikan foto di dalam instagram. 

4. Pemasaran melalui Instagram 

Dalam melaksanakan komunikasi pemasaran, baik itu periklanan atau 

publisitas, para pelaku komunikasi pemasaran membutuhkan sebuah media. 

Media periklanan merupakan metode komunikasi umum yang membawa pesan 

periklanan, yaitu televisi, majalah, surat kabar, dan sebagainya. (Shimp, 2003: 

504) Sementara yang membedakan komunikasi pemasaran melalui Instagram 

dengan komunikasi pemasaran pada umumnya adalah penggunaan media 

interaktif untuk menciptakan kedekatan dan interaksi yang lebih besar dengan 

khalayak. 
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Media interaktif merupakan industri yang sedang berkembang dan 

didefiniskan sebagai semua media yang memungkinkan pemakai untuk 

mengendalikan jumlah atau tingkat informasi yang ingin diperolehnya dari suatu 

pesan iklan. (Shimp,2003: 540) 

Pemakai media interaktif berbeda dengan pemakai pada media tradisional. 

Pada media tradisional, pemakai media dilibatkan secara pasif. Dengan kata lain, 

mereka memiliki keterbatasan atas jumlah atau tingkat penerimaan informasi. 

Kalaupun ada tindakan yang dilakukan oleh pemakai, tidak akan terjadi sebuah 

interaksi. Jadi, apa yang mereka lihat atau dengar, itulah pesan yang mereka 

terima. Sedangkan pemakai media interaktif, mereka mengedepankan interaksi 

atau timbal balik, sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua arah. 

Berdasarkan definisi ini, yang termasuk ke dalam media interaktif saat ini adalah 

internet. 

Internet merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan yang 

terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan transfer informasi secara 

elektronik.  Sementara World Wide Web (Web atau www) adalah penghubung 

informasi yang menginjinkan seseorang untuk mengakses internet dengan format 

grafis yang mudah digunakan. Selain bersifat interaktif, internet memiliki 

beberapa keunggulan, diantaranya yaitu kecepatan yang tinggi dalam 

menghadirkan informasi dan memperkecil jarak antar individu. Dengan kata lain, 

internet disebut mampu melakukan kehadiran jarak jauh.Keunggulan ini yang 

membuat perusahaan dan jutaan orang di seluruh dunia mempunyai akses pada 

internet dan web. 
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D. Brand Mengkomunikasikan Identitas 

Elemen brand formal membentuk identitas visual suatu brand, atau brand 

identity. Elemen brand adalah upaya visual dan atau fisik yang bertindak untuk 

mengidentifikasi dan mendiferensiasi suatu produk atau jasa perusahaan. Nama, 

logo, slogan, dan kisah brand, adalah empat elemen brand yang merupakan kunci 

dan tidak dapat dipisahkan serta bersatu untuk membentuk identitas visual suatu 

brand (brand identity) dan identitas aktual atau identitas sesungguhnya yang 

berarti identitas dimana pada saat ini brand berada (Kotler, 2008 : 103) 

Dalam hal ini perusahaan menggunakan elemen brand dalam brand 

identity-nya untuk mengkomukikasikan diferensiasi perusahaan tersebut dengan 

perusahaan lain, serta digunakan untuk membentuk karakter yang kuat dari 

perusahaan ini. 

1. Fungsi Brand 

Menurut Sakti Makki, beberapa fungsi utama brand adalah : 

a. Sebagai sebuah janji. Brand menjanjikan diferensiasi yang berarti, 

menciptakan kecenderungan, dan mampu menjadikan produk 

premium. 

b. Sebagai jalan pintas dalam pengambilan keputusan. 

c. Sebagai asset yang menambah nilai finansial. 

d. Menandakan perubahan kepada audience. 

e. Menanggapi perubahan audience. 

f. Mengkomunikasikan dan mengkomunikasikan kembali nilai-nilai 

perusahaan pada masyarakat. 
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g. Memerangkati (to set) moral orang-orang di dalam lingkungan 

perusahaan. 

h. Mengabsahkan (to endorse) momentum untuk sebuah pernyataan 

jangka panjang. 

i. Menciptakan, mengelola, dan menguasai persepsi masyarakat, baik di 

dalam organisasi maupun masyarakat umum. 

Sedangkan dari sudut pandang konsumen, brand menawarkan 

keuntungan dalam bentuk : 

1. Memberikan pilihan kepada konsumen, untuk produk yang 

menawarkan tangible benefits serupa. 

2. Sebagai shortcut yang menyederhanakan pengambilan keputusan. 

3. Menawarkan jaminan kualitas, sehingga menurunkan resiko bagi 

konsumen. 

4. Membantu ekspresi diri (self-expression) 

5. Menawarkan persahabatan dan kesenangan. 

2.  Klasifikasi Brand 

 Terdapat berbagai metode untuk mengklasifikasikan brand. 

Namun, mengacu pada definisi brand sebagai perpaduan atribut tangible 

dan intangible, brand dapat diklasifikasikan seperti berikut : 

a. Commodity brand 

Brand yang tidak terdeferensiasikan baik secara fungsional maupun 

emosional. Biasanya dimiliki oleh produk-produk kebutuhan pokok. 
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b. Functional brand 

Brand pada produk yang terdeferensiasi dengan baik secara fungsional, 

namun kurang terdeferensiasikan secara emosional. 

c. Emotional brand 

Brand yang terdeferensiasikan secara emosional dengan baik tetapi 

deferensiasi fungsional kurang memadahi  

 Power brand adalah brand yang menawarkan deferensiasi 

emosional dan fungsional secara memadahi, bahkan seringkali diferensiasi 

emosional lebih baik. A power brand is a brand that has clout far beyond 

it is physical value. (Sebuah power brand adalah sebuah brand yang 

memiliki pengaruh jauh diatas nilai fisiknya). Power brand merupakan 

sebuah penawaran yang berbeda, dengan hubungan abadi (brand loyalty), 

dimana dampak di pasar melebihi tangible valuenya melalui suatu 

hubungan emosional terus-menerus dengan pelanggan. (Rangkuti, 2004) 

3.  Brand Essence 

 Brand essence merupakan sebuah pernyataan bagaimana sebuah 

brand didefinisikan oleh konsumen, baik berupa secara rasional maupun 

emosional. Brand essence yang paling kuat berakar pada sebuah 

kebutuhan fundamental konsumen. Interbrand mendefinisikan brand 

essence sebagai the brand’s promise expressed in the simplest, most 

single-minded terms (2006: 15). Artinya, janji sebuah brand yang 

dinyatakan dalam istilah paling sederhana. 
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 Bagian dari brand essence adalah core values, brand personality, 

dan brand elements. Keseluruhan brand essence dipengaruhi oleh dua 

aspek dominan, yaitu aspek rasional dan emosional. Yang dimaksud 

dengan aspek rasional berhubungan dengan keuntungan tangible yang 

ditawarkan sebuah brand, sedangkan aspek emosional berhubungan 

dengan keuntungan intangible yang ditawarkan sebuah brand. 

 Untuk mencapai core value yang diinginkan, perlu diwujudkan 

brand personality. Brand personality sebaiknya didukung oleh brand 

elements. Brand personality dan brand elements harus sesuai dengan core 

values-nya. Core values, brand personality, dan brand elements 

merupakan brand secara holistik. Jadi, sebuah brand essence dapat 

muncul melalui penerapan holistic branding (Wheeler, 2003: 22-23). 

a.  Core Values 

 Menurut Interbrand, bagian utama core values sebuah brand 

adalah brand vision yang didefinisikan sebagai The brand’s guiding 

insight into its world (Panduan insight brand bagi dunianya) (2006 : 17). 

Brand vision yang kuat adalah yang memiliki tiga komponen berhubungan 

yaitu : 

1) Lingkungan masa depan yang ingin dibawa oleh brand. 

2) Tujuan keberadaan brand, selain menghasilkan uang. 

3) Nilai yang akan menjadi karakter brand. 
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b. Brand Personality 

 Interbrand mendefinisikan brand personality sebagai “man 

personality traits to a brand as a way to achieve differentiation” 

(Pemakaian atribut kepribadian manusia pada sebuah brand sebagai suatu 

cara untuk mencapai diferensiasi) (2006 : 95). 

 Menurut Keller, terdapat lima faktor utama brand personality, 

yaitu ketulusan hati (sincerity), kegembiraan (excitement), kecakapan 

(competence), kecanggihan (sophistication), dan kekerasan (ruggedness) 

(Keller, 2012 : 118).  Proses penciptaan brand personality menurut 

Soehadi adalah : 

1) Mengenali target audience 

2) Mengetahui kebutuhan, keinginan, dan kesukaan target audience. 

3) Membangun profil kepribadian konsumen. 

4) Menciptakan kepribadian produk yang sesuai dengan profil yang telah 

dibangun (2005 : 51) 

 Menurut Temporal, sifat brand personality yaitu : 

1) Jangka panjang (long-term), sehingga dapat mengembangkan 

persahabatan dengan pelanggan. Bila diinginkan perubahan, sebaiknya 

melalui proses berevolusi secara perlahan. 

2) Sederhana, karena kepribadian yang terlalu rumit akan sulit dikenali 

dan diingat oleh pelanggan. (2005: 65) 
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c.  Brand Identities 

 Brand identities atau brand elements menurut Interbrand adalah 

“The outward expression of a brand, including it’s name and visual 

appearance” atau dengan kata lain, brand identities adalah ekspresi kasat 

mata dari sebuah brand, termasuk nama dan tampilan visual (2006 : 36). 

 Brand identity merupakan makna fundamental bagi pengenalan dan 

pengakuan konsumen akan suatu brand. Brand identity juga 

menyimbolkan deferensiasi sebuah brand dari competitor-kompetitornya. 

Menurut Keller, terdapat enam kriteria utama dalam memilih brand 

identity : 

1) Kemampuan untuk diingat (Memorability) 

Brand identity harus mudah dikenali dan diingat kembali, sehingga 

mampu mencapai brand awareness. 

2) Faktor arti atau makna (Meaningfulness) 

Brand identity harus bersifat deskriptif dan persuasif, sesuai dengan 

produk yang ditawarkan dan target market, sehingga mampu 

membentuk brand associations. 

3) Kemampuan untuk disukai (Likability) 

Asosiasi yang dibentuk oleh brand identity tidak selalu berhubungan 

dengan produk. Karenanya, brand identity yang dipilih seharusnya 

kaya secara image verbal dan visual, menyenangkan naik secara 

emosional maupun estetis, dan menarik. 
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4) Kemampuan untuk dioper (Transferability) 

Kriteria transdderability diperuntukkan bagi pengoperan (perubahan 

atau perpindahan), baik dalam pengoperan produk kategori maupun 

pengoperan secara geografis. Brand identity yang baik mampu 

diaplikasikan pada berbagai produk kategori, selain itu juga harus 

mampu melintasi batasan geografis dan budaya. 

5) Kemampuan untuk disesuaikan (Adaptability) 

Brand identity harus bersifat fleksibel dan dapat terus diperbaharui 

(updateable), sehingga mampu bertahan melewati waktu. Salah satu 

caranya adalah dengan redesain. 

6) Kemampuan untuk dilindungi (Protectability) 

Brand identity harus dapat dilindungi (protectable), baik dari sisi 

hukum maupun sisi kompetitif (Keller, 2012 : 175-180) 

Tidak mudah menciptakan brand identity yang memenuhi seluruh 

kriteria tersebut. Ditambah pertimbangan bahwa nilai dalam pemilihan 

brand identity berhubungan erat dengan brand personality. Proses desan 

maupun redesain brand identity dapat diartikan konsumen sebagai 

perluasan lini produk, kenaikan harga, inovasi produk baru, atau berbagai 

persepsi lain, karena itu brand identity sangat penting. (Keller, 2012 : 182-

217) 
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 Berikut adalah beberapa pilihan utama yang dapat mewakili brand 

identity suatu perusahaan 

1) Nama Brand (Brand Names) 

 Brand names merupakan pilihan terpenting karena sering 

berhubungan dengan tema inti atau asosiasi terhadap produk. Landor, 

konsultan branding terkemuka di dunia membagi brand name menjadi 

enam kriteria umum : 

a) Descriptive, menggambarkan fungsi secara langsung, biasanya 

tidak dapat didaftarkan. 

b) Suggestive, mensugesti keuntungan atau fungsi. 

c) Compounds, kombinasi dua atau lebih kata, sering tidak terduga. 

d) Classical, berdasarkan dari suatu akar bahasa seperti latin, yunani 

atau sansekerta serta bahasa daerah. 

e) Arbitraty, kata-kata nyata tanpa hubungan jelas dengan 

perusahaan. 

f) Fanciful, kata-kata yang diperkaya (coined words), tapi tidak 

memiliki arti yang jelas 

 Sedangkan menurut Philip Kotler (2008 : 106), nama brand adalah 

hal pertama dan mungkin ekspresi terbesar atau “wajah” dari suatu 

produk. Semua nama brand biasanya memiliki semacam citra yang 

diasosiasikan baik kultural, linguistic, atau pribadi. Terdapat beberapa 

jenis nama brand yang dapat digunakan suatu perusahaan: 
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a) Nama pendiri. Banyak perusahaan dan brand besar yang diberi 

nama sesuai dengan nama pendirinya, Contoh : William E. 

Boeing, Ciputra World, Bakrie Group 

b) Nama deskriptif. Adalah yang termudah untuk dimunculkan dan 

mengkomunikasikan dengan jelas maksud perusahaan. Nini juga 

cenderung terbatas ketika harus mengaspirasikan masa depan. 

Merupakan pilihan lain untuk mencakup keadaan bisnis, seperti 

misalnya: British Airways, Airbush, Telekom, General Electric, 

dsb. 

c) Akronim. Inisial dapat juga bertindak sebagai nama. Seperti 

misalnya International Business Machines, disingkat inisialnya 

menjadi IBM, ketika mereka berkembang melampui bisnis 

intinya. Namun entitas legal mereka masih sama. Akan tetapi, 

orang dihadapkan pada banyaknya nama akronim yang sulit 

dipelajari dan dibedakan, sehingga banyak otang yang tidak tahu 

kepanjangannya, dan menjadi salah. 

d) Nama buatan. Pemakaian kata-kata baru yang benar-benar buatan. 

Seperti misalnya Exxon, Xerox, dsb. Nama abstrak semacam ini 

tentunya sangat khas, mudah dibedakan, dan terlindung dengan 

hak cipta. Nama yang tidak biasa juga cenderung lebih mudah 

diingat dibandingkan nama biasa. 

e) Metafora. Didasari pada sesuatu, tempat, binatang, proses, nama 

mitologis, atau kata asing, metafora digunakan untuk menekankan 
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kualitas atau fitur tertentu suatu perusahaan, produk, atau jasa. 

Seperti contoh perusahaan Apple di atas. 

 Brand name berhubungan erat dengan bahasa, dan bahasa 

berevolusi secara dinamis. Karena itu, pemilihan brand name 

seharusnya didukung dengan riset konsumen (consumer research). 

 Dalam proses riset konsumen dan pemilihan nama brand, harus 

disadari bahwa selalu ada kemungkinan munculnya asosiasi negatif 

dari sebuah nama dalam suatu negara atau bahasa atau budaya lain. 

Pada beberapa kasus, asosiasi negatif yang muncul tidak terlalu parah, 

mereka dapat dilenyapkan dengan serbuan luncuran pemasaran 

(Keller, 2012 : 189-191). 

2) Logo Brand 

 Logo adalah “tampilan grafis” dari nama brand atau perusahaan. 

Logo yang baik mampu memenuhi perintah grafis dan fungsional. 

Nilai korporat dan karakteristik yang perlu direfleksikan dalam logo 

harus ditanamkan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa hal ini berlaku 

untuk setiap aspek identitas visual brand / korporasi. Logo yang kuat 

dapat memberi kohesi dan membangun identitas brand, memudahkan 

pengenalan dan identitas kembali (Kotler, 2008 : 110). 

 Sebagai bagian dari perencanaan corporate identity design, logo 

ibarat bagian tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau 

perusahaan. Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi identitas 

yang membedakan sebuah produk dengan produk lain. Kesemuanya 
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itu tak lepas dari hakikat logo itu sendiri, sebagai sebuah karya seni 

rupa yang biasa berupa dwi mantra (dua dimensi) atau tri mantra (tiga 

dimensi). Sebagai karya seni rupa, sebuah logo tidak bisa lepas dari 

elemen-elemen seni rupa dasar yang membentuk seperti garis, bentuk, 

warna, ruang, tipografi, dll. Seperti yang dikemukakan oleh John 

Murphy : 

“ The successful designer of trademarks and logos need to have 
basic intellectual and draftsmanship skill in additional to 
asensitivity to the aesthetic element of design.” Yang berarti, 
seorang perancang logo dan cap dagang yang sukses perlu 
memiliki kepandaian dasar dan keterampilan dalam menggambar 
dalam hubungannya dengan kepekaan terhadap elemen estetika 
desain. 
 
  Tiga elemen dasar pembentuk logo menurut Schmitt dan 

Simonson dalam buku Discovering Logo Design Trends– 

Methodology and Practice: Analysis of the Logo of the Advertising 

(Stahle, 2002 : 44): 

a. Bentuk 

Bentuk adalah macam rupa atau wujud sesuatu. Bentuk 

memiliki kegunaan yang lebih daripada sebelumnya, dalam hal 

berkomunikasi dengan publik yang lebih mengglobal. Karena 

saat ini, bentuk dapat menembus batas internasional dengan 

mudah daripada logo yang hanya terdiri dari bahasan saja. 

Bentuk merupakan bahasa dunia yang tidak dapat dirintangi 

oleh perbedaan-perbedaan seperti yang terdapat dalam bahasa 

kata-kata. 
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Beberapa aspek yang dimiliki oleh bentuk menurut Schmitt dan 

Simonson antara lain (Stahle, 2002 : 44): 

1. Bentuk simetris dan asimetris 

Mengungkapkan keseimbangan dan memberikan nuansa 

keteraturan dan mengurangi kekuatan dalam sebuah desain. 

Bentuk asimetris memberikan tekanan pada satu logo dan 

menghilangkan kesan monoton. 

2. Ukuran dan proporsional 

Bentuk yang persegi panjang dan bujur dapat memperluas 

lapangan penglihatan yang dapat digunakan untuk 

menciptakan citra yang dominan. Sedangkan persegi pendek 

seringkali tampak kecil dan bentuk bulat seperti oval kurang 

menimbulkan kesan kuat dibandingkan dengan bujur, akan 

tetapi akan memberikan efek keserasian dan bentuk lingkaran 

memberikan efek kesempurnaan. 

Walaupun ada banyak sekali macam bentuk, namun bentuk logo 

cenderung dikelompokan kedalam lima bentuk utama, yaitu 

lingkaran, persegi, segitiga, perisai dan abstrak. Masing-masing 

bentuk mempunyai karakteristik dan menimbulkan persepsi 

yang berbeda. 

1. Lingkaran 

Merupakan bentuk yang umum digunakan untuk lembaga 

resmi atau hal-hal yang bersifat formal. Bentuk lingkaran 
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sendiri banyak dipilih karena kemudahan dalam 

pembuatannya serta kemudahan dalam pengaplikasian 

kedalam berbagai macam bentuk. Bentuk lingkaran dan 

variasinya seperti oval sendiri menggambarkan hal-hal yang 

bersifat abadi / langgeng, jaminan dan keamanan. Contoh 

organisasi / perusahaan yang menggunakan bentuk lingkaran 

adalah PBB dan AT&T. 

2. Persegi atau kotak 

Bentuk persegi menggambarkan sesuatu yang pasti, bentuk 

ini juga dapat digunakan organisasi atau perusahaan yang 

ingin menggambarkan soliditas dan stabilitas kondisi yang 

mereka miliki. Bentuk ini banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar yang stabil dan solid seperti 

PLN dan VISA 

3. Segitiga 

Segitiga yang menggambarkan api memberikan persepsi 

semangat. Namun sayangnya bentuk ini sendiri jarang 

digunakan oleh perusahaan atau organisasi, namun bentuk ini 

banyak digunakan oleh organisasi militer untuk 

melambangkan kesatuannya. 

4. Perisai 

Perisai adalah bentuk yang dipilih oleh banyak ksatria jaman 

dahulu untuk menggambarkan kebangsawanannya. Perisai 
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sendiri, sesuai dengan fungsinya, menggambarkan 

ketangguhan atau kehebatan dari organisasi atau perusahaan 

yang menggunakan bentuk ini. Harley Davidson 

dikelompokkan kedalam logo berbentuk perisai, begitu pula 

NFL yang merupakan liga American Football. 

5. Abstrak 

Pada umumnya bentuk logo sendiri hanya diklasifikasikan 

kedalam empat bentuk utama, yaitu lingkaran, kotak, segitiga 

dan perisai. Yang dimaksud dengan abstrak adalah semua 

logo yang tidak mempunyai bentuk seperti keempat bentuk 

diatas. Banyak logo-logo modern yang tidak memiliki bentuk 

atau abstrak. Logo-logo seperti Coca-Cola, Miscrosoft, Nike 

dan Sony-Ericsson lebih dekat kedalam bentuk abstrak. 

Memang hal ini sangat debateable karena logo yang berbasis 

text seperti Coca-Cola dan Microsoft sebenarnya dapat 

dilihat mempunyai bentuk persegi. 

Dalam perancangan sebuah logo, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh si pembuat logo atau desainer. Alina Wheeler 

menyebutkan beberapa hal yang harus desainer pertimbangkan 

sebelum membuat logo antara lain: visi, misi, nilai-nilai 

perusahaan, budaya perusahaan, target market, segmen, persepsi 

stakeholders, jasa, produk, infrastruktur, strategi marketing, 

kompetisi, trend, pricing, distribusi, riset, lingkungan, ekonomi, 
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sosial / politik, kekuatan dan kelebihan yang dimiliki 

perusahaan, celah / kesempatan apa saja yang dapat perusahaan 

manfaatkan serta ancaman (Wheeler, 2003 : 73). 

b. Warna 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia cenderung untuk 

mengkategorisasikan objek sekitar mereka berdasarkan warna. 

Hal ini berlaku juga ketika manusia mempersepsikan warna 

perusahaan untuk membentuk dan mengkategorisasikan dan 

mengindentifikasikan mereka (Stahle, 2002 : 44). Misalnya, 

Starbucks dengan warna hijaunya ataupun Coca Cola dengan 

warna merahnya. 

Warna digunakan untuk membangkitkan emosi, 

mengungkapkan kepribadian, dan merangsang asosiasi merek. 

Sementara beberapa warna digunakan untuk menyatukan 

identitas, warna lain dapat digunakan secara fungsional untuk 

memperjelas arsitektur merek, dengan membedakan produk atau 

lini bisnis (Wheeler, 2003 : 84). 

Dari semua bentuk komunikasi non-verbal, warna adalah 

metode yang paling instan untuk menyampaikan pesan dan 

makna. Sebelum manusia belajar untuk menghargai estetika 

warna, ada aspek praktis yang jauh lebih banyak 

dikomunikasikan dengan warna. Kelangsungan hidup kita 

tergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi objek yang 
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diperlukan dan / atau sinyal peringatan apakah mereka hewan, 

sayuran atau mineral dan warna merupakan bagian integral dari 

proses identifikasi (Eisemen, 2000 : 6) 

c. Tipografi 

Adalah “the art and techniques of type design, modifying type 

glyphs, and arranging type” (“Typography”, 2007). “Tipografi 

adalah seni memilih, menyusun dan mengatur tata letak huruf 

dan jenis untuk keperluan percetakan maupun reproduksi” 

(Wirya, 1999 : 51). 

Sedangkan pengertian tipografi menurut buku Manuale 

Typographicum adalah: Typography can defined an art of 

selected right type printing in accordance with specific purpose; 

of so arranging the letter, distributing the space and controlling 

the tye as to aid maximum the reader’s. 

Dari pengertian di atas , memberikan penjelasan bahwa tipografi 

merupakan seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan 

penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk 

menciptakan kesan khusus, sehingga akan menolong pembaca 

untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal 

mungkin. (Murphy, 1998) 

Simbol adalah penyederhanaan atau singkatan grafis dari benda-

benda yang sering kita lihat di alam, sehingga ingatan 

kepadanya dengan sendirinya distimulasi oleh grafis dan dengan 
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ingatan itu terjadi asosiasi emosional yang disebabkan oleh 

kebiasaan. (Aming Prayitno). Pada simbol, respon yang terjadi 

dipengaruhi ingatan akan sesuatu, misalnya : Salib dilihat 

sebagai simbol dari keagamaan kekristenan. 

 Dalam hubungan dengan logo, simbol dapat menjadi unsur dari 

sebuah logo, sehingga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau 

lambang, sedangkan suatu simbol atau lambang belum tentu dipahami 

sebagai logo. Hubungan Logo, Trademark dan Corporate Identity pada 

awalnya istilah Trademark dibedakan dengan Logo. Trademark 

wujudnya adalah tulisan atau huruf yang membentuk kata atau nama, 

sedangkan Logo adalah lambang atau simbol grafis baik realis atau 

nyata yang membentuk figure tertentu maupun abstrak. Namun para 

pakar grafis dan pemasaran menilai logo adalah bagian dari 

Trademark. Seperti diungkapkan Philip Kotler: “Trademark atau 

sering disebut dengan merek dagang adalah merek atau bagian dari 

merek yang mendapatkan perlingungan hokum. Merek dagang 

melindungi hak eksklusif penjual untuk menggunakan nama merek dan 

atau logo.” Jadi, trademark itu berhubungan dengan perlindungan 

hukum terhadap logo. 

 Sedangkan pada bagian mana logo akan ditempatkan, apa di kop 

surat atau amplop, kemasan, papan nama, mobil box, maupun materi 

promosi lainnya disebut corporate identity. 

a. Pembagian jenis logo (John Murphy & Michael Rowe) 
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1. Name only Logos 

Logo yang awalnya mengacu pada bentuk tanda tangan si pemilik 

usaha sebagai jaminan kualitas produk. Proses terjadinya merek 

tersebut disebabkan banyak factor, diantaranya “joint venture” atau 

juga si pemilik ingin mengabdikan namanya dalam bentuk nama 

pendek. 

2. Name/Simbol Logos 

Logo yang terdiri dari nama perusahaan atau produk dengan gaya 

tipografis yang berkarakter kuat, tersusun dari sebentuk lingkaran, 

oval, atau kotak. Kelebihan jenis logo ini adalah bentuknya yang 

ringkas dan fleksibel karena logo seperti ini mampu berdiri sendiri. 

Terkadang orang menggolongkan jenis logo ini menjadi satu 

bagian dengan Name-onlly logos karena karakternya yang hamper 

mirip. 

3. Initial Letter Logos 

Logo yang menggunakan huruf awal (inisial), dari nama perusahan 

atau produk. Logo jenis ini kadang menunjukkan gabungan nama 

pemilik perusahaan. 

4. Pictorial Letter Logos 

Jenis logo ini mempunyai kelebihan karena dua unsur yang saling 

mendukung, elemen tipografi dan grafis yang dikombinasikan 

sesuai konsep dan karakter produk. 

5. Associative Logos 
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Jenis logo ini mempunyai kekhususan tersendiri jika dibandingkan 

ketiga jenis lainnya. Perbedaannya terletak pada bentuk logo yang 

harus dapat diasosiasikan dengan jenis produk yang dihasilkan 

dengan jenis bidang usaha yang dijalankan perusahaan. 

6. Allusive Logos 

Jenis logo ini memiliki kekhususan yang menghubungkan bentuk 

dan jenis kegiatan perusahaan yang tak langsung terbaca. 

7. Abstract Logos 

Jenis logo ini pertama kali digunakan oleh perusahaan-perusahaan 

jepang. Karena sifatnya yang abstrak, logo ini dapat menimbulkan 

berbagai interpretasi makna (multipretasi). Sehingga perlu 

perhitungan dan penjabaran konsep yang matang agar arti atau 

makna logo tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. 

 Pembagian-pembagian jenis logo (David E. Carter) Pembagian 

jenis logo yang sederhana, terbagi atas dua bagian yakni word marks, 

yang tersusun atas bentuk yang terucapkan serta device mark, yang 

tersusun dari bentuk tak terucapkan. Contohnya adalah Roll Royce, 

yang terdiri atas word marks “Roll Royce” dan “Flying Lady” sebagai 

device marks. David E. Carter dalam bukunya How to Improve your 

orporate Identity, membagi logo menurut karakternya, yaitu: 

1. Signature 

Dapat diartikan tipografi atau huruf nama, yaitu nama 

perusahaan yang disusun dalam huruf cetak yang secara normal 
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digunakan secara konsisten dalam suatu gaya tipografis 

tertentu. 

2. Marks 

Dapat diartikan lambang, yaitu suatu rancangan yang 

digunakan secara konsisten sebagai suatu simbol visual yang 

menampilkan sebuah perusahaan atau organisasi. Lambang ini 

dapat digunakan dengan huruf atau tanpa huruf nama. 

3. Word mark 

Dapat diartikan simbol, yaitu lambang yang memasukkan nama 

perusahaan dalam rancangannya, dan secara fisik tak mungkin 

memisahkan kedua unsur tersebut dan masih mempunyai suatu 

bekas rancangan. 

b. Penggolongan Jenis Identitas Perusahaan 

1. Monolithic Identity 

Perusahaan yang menggunakan satu merek untuk sebuah produk 

yang dihasilkannya. 

2. Endorsed Identity 

Perusahaan yang sudah mapan dan mengembangkan usahanya 

dengan membuat berbagai jenis usaha lain namun masih 

disatukan dengan satu nama perusahaan awal. 

3. Branded Identity 

Perusahaan yang memiliki berbagai merek untuk semua jenis 

produk yang dihasilkan. 


