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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Landasan Teori 

 Perencanaan merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi maupun 

perusahaan untuk menyatukan seluruh komponennya, sehingga mampu mencapai 

tujuan-tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Sebuah organisasi baik profit 

maupun non profit terdiri dari beberapa divisi yang memiliki peran dan fungsi 

berbeda dalam mengoprasionalkan kelangsungan hidupnya. Tiap divisi tersebut 

pasti akan melakukan kerjasama untuk meraih tujuan dari organisasi tersebut. 

Beberapa divisi yang memiliki peran dan fungsi yang strategis adalah divisi 

pemasaran dan divisi kehumasan.  

Melalui kedua divisi tersebut memungkinkan adanya perencanaan 

komunikasi pemasaran dimana, membutuhan andil yang besar antara kedua divisi 

tersebut untuk meraih tujuan dari organisasi. Sebelum membahas bagaimana 

perencanaan komunikasi pemasaran, kita harus memetakan terlebih dahulu hal-hal 

yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang dijabarkan berikut ini. 

2.1.1 City Branding 

 Melalui laman website resmi kemendagri menjelaskan bahwa di sektor 

publik, diakui atau tidak, dengan penerapan otonomi daerah dan semakin nyata 

serta meluasnya trend globalisasi saat ini, daerahpun harus saling berebut satu sama 

lain dalam hal: 

1. Perhatian (attention) 

2. Pengaruh (influence) 
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3. Pasar (market) 

4. Tujuan Bisnis dan Investasi (business & investment destination) 

5. Turis (tourist) 

6. Tempat tinggal penduduk (residents) 

7. Orang-orang berbakat (talents), dan 

8. Pelaksanaan kegiatan (events) 

Menurut apa yang disadur melalui laman Kemendagri tersebut, dapat 

diartikan bahwa saat ini kota maupun kabupaten akan saling melakukan persaingan 

dalam beberapa hal tersebut. Salah satu cara yang jelas dalam meraih kedelapan hal 

tersebut yakni memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah. 

Sehingga dalam melakukan persaingan kedelapan hal tersebut, sebuah kota maupun 

kabupaten membutuhkan sebuah branding atau merek yang digunakan sebagai 

identitas resmi sebuah kota maupun kabupaten. Menurut Chivu van Dhiej dalam 

Tjiptono dan Chandra (2012:237) “brands can be viewed as brain, heart, and 

money”. Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) dalam 

Tjiptono dan Chandra (2012:237) yang mendefinisikan brand sebagai “nama, 

istilah, tanda, simbol, dan desain, atau kombinasi diantaranya yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasikan barang dan jasa dari satu penjual atau sekelompok 

penjual dan membedakannya dari barang dan jasa para pesainggnya”.  

Melalui definisi-definisi tersebut, keduanya memiliki perbedaan yakni AMA 

lebih memaknai brand sebagai suatu hal yang paten mengenai bagaimana khalayak 

memaknai brand itu sendiri. Sedangkan menurut Chivu van Dhiej memaknai brand 

sebagai suatu hal yang bersifat tangible dan intangible (yang berarti bukan sekedar 

nama). Sehingga dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa brand 
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adalah nama, tanda, lambang, disain, atau identitas, yang memiliki nilai, citra diri, 

dan kepribadian, dan ikatan khusus. Dimana diharapkan dapat membedakan 

identitas produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan satu dengan produk 

maupun jasa dari perusahaan pesaing. 

Kaitannya brand dengan kota melalui pengertian tersebut, saat ini kota 

maupun kabupaten membutukan sebuah pemerekan pada dirinya yang mampu 

membedakan kotanya dengan kota lain untuk melakukan persaingan dalam hal-hal 

yang dissebutkan diawal. Sehingga saat ini beberapa kota dan kabupaten 

beranggapan bahwa dengan menciptakan City branding merupakan sebuah cara 

yang tepat untuk meraih kedelapan hal tersebut pada kotanya. Dalam Yananda dan 

Salamah (2014:34) menjelaskan bahwa “City branding merupakan bagian dari 

perencanaan kota atau perkotaan melalui berbagai upaya untuk membangun 

diferensiasi dan memperkuat identitas kota agar mampu bersaing dengan kota 

lainnya demi menarik turis, penanam modal, SDM yang andal, industri, serta 

meningkatkatkan kualitas hubungan antara warga dengan kota”. 

Melalui definisi tersebut dapat dipahami bahwa city branding merupakan 

sebuah cara yang tepat untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas 

sebuah kota. Namun seperti yang disinggung sebelumnya, beberapa kota dan 

kabupaten, saat ini tidak sekedar menggunakan konsep city branding untuk 

membangun diferensiasi dan memperkuat identitas saja. Tetapi city branding atau 

brand kota dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan khalayaknya dalam hal 

meraih kedelapan hal persaingan kota, dengan menciptakan citra positif. “Hal ini 

dikarenakan citra atau gambaran yang berada dibenak khalayak digunakan sebagai 
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penarik minat wisatawan bahkan pelaku bisnis untuk membelanjakan uangnya pada 

kota tersebut” dalam Yananda dan Salamah (2014:40).  

Sebagai upaya untuk membangun diferensiasi dan memperkuat identitas 

sehingga dapat meraih kedelapan hal pada khalayak tersebut, sebuah kota harus 

melakukan upaya-upaya yang tepat. Upaya-upaya yang tepat tersebut, dilakukan 

melalui dari perencanaan yang tepat. Terdapat sebuah kerangka kerja city branding 

yang dikemukakan oleh Minhail Kavaratzis untuk membantu membangun brand 

kota. Menurut Kavaratzis dalam Yananda dan Salamah (2014: 78), terdapat 8 

kategori yang dapat dijadikan acuan untuk kerangka kerja brand kota yang 

terintegrasi. Seperti yang ada ditabel berikut ini; 

Visi dan Strategi Visi yang dipilih untuk masa depan kota 

dan pengembangan strategi yang jelas 

untuk merealisasikan visi tersebut 

Sinergi Kesepakatan dan dukungan dari seluruh 

pemangku kepentingan yang relevan 

dan adanya partisipasi yang berimbang 

Komunitas Lokal Penentuan prioritas pada kebutuhan 

local yang melibatkan warga local, 

pengusaha, dan pebisnis dalam 

mengembangkan dan mengantarkan 

brand 
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Infrastruktur Penyediaan kebutuhan dasar yang harus 

diberikan kota untuk memenuhi harapan 

yang dibangun melalui brand 

Ruang Kota dan Gerbang Kemampuan lingkungan buatan untuk 

merepresenstasikan diri dan 

memperkuat atau merusak brand 

Budaya Internal Penyebaran orientasi brand melalui 

pengelolaan dan pemasaran perkotaan 

itu sendiri 

Kesempatan Kesempatan yang terbuka untuk 

individu tertentu seperti gaya hidup 

urban, jasa, pendidikan, dan lainnya. 

Serta perusahaan (keuangan, SDM) 

yang menonjolkan potensi tempat 

Komunikasi Upaya menyelaraskan semua pesan 

komunikasi yang bersifat intensional 

Tabel 1. : Kerangka Kerja Brand Kota 

Sumber : Branding Tempat, Membangun Kota, Kabupaten, dan Provinsi Berbasis 

Identitas, 2014. 

Melalui kerangka kerja tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 8 kategori 

yang digunakan untuk membantu membangun brand kota terintegrasi. Hal ini 

dikarenakan dalam kerangka kerja tersebut, Kavaratzis mencoba untuk 

mengintegrasikan komponen komunikasi dan pemasaran untuk membangun brand 

kota. Sehingga melalui tabel tersebut menjelaskan bahwa Kavartazis mencoba 
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menggabungkan kerangka kerja pengelolaan yang sesuai dengan konsep pemasaran 

perusahaan (corporate marketing) karena menurutnya, brand tempat (kota, 

kabupaten, dan provinsi) sama dengan corporate brand. Sehingga dalam kerangka 

kerja ini, merupakan gabungan antara pemasaran tempat (marketing place) dan 

branding (proses pemberian makna). Hal ini dapat diartikan bahwa city branding 

dalam menciptakannya memerlukan treatment-treatment khusus dari ilmu 

komunikasi dan pemasaran.  

2.1.2 Perencanaan Strategi 

Dalam Wahyudi (1996) mengartikan kata strategis berasal dari kata “strategi” 

yang merupakan asal kata dari bahasa yunani “strategos” yakni Stratos yang berarti 

militer dan ag yang berarti memimpin. Dimana dari asal kata tersebut strategi 

berarti generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam 

membuat rencana untuk memenangkan perang. Hal ini merupakan konsep lama dari 

Kata strategi sesuai dijamannya. Arti lain dari kata strategis, yang berasal dari kata 

“strategi”  merupakan makna dari secara runtut atau berhubungan (bertalian). 

Sedangkan perencanaan berasal dari kata “rencana” yang artinya proses, cara, 

perbuatan merencanakan (merancangkan). 

Perencanaan strategi merupakan konsep mengenai tahapan-tahapan untuk 

menciptakan strategi. Griffin (2004) menjelaskan bahwa “strategi harus dibentuk 

melalui tiga hal agar dapat difungsikan secara efektif yakni gabungan antara 

kompetensi unggulan yang dimiliki perusahaan atau oraganisasi tersebut, rincian 

tentang pangsa pasar, dan sumber daya. Sedangkan, strategi yang baik merupakan 

strategi yang selain mendukung misi namun harus dapat mengeksploitasi peluang 
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dan kekuatan, menetralisir ancaman, dan menghindari kelemahan”. Hal ini menjadi 

penting bagi seorang officer dalam membuat analisis SWOT dalam tahapan 

membuat strategi. Apabila  analisis SWOT menurut Griffin tersebut dapat 

digambarkan berupa bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Analisis SWOT 

Sumber: Manajemen, 2004. 

Bagan tersebut menjelaskan bahwa untuk membuat strategi yang baik berasal 

dari misi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Setelah mengetahui apa tujuan 

dari perusahaan, sangat penting untuk melakukan analisis lingkungan atau biasa 

disebut analisis SWOT, yang berasal dari analisis kondisi eksternal dan internal 

perusahaan atau organisasi Namun, bagan tersebut hanyalah sampai pada strategi 

yang baik saja tanpa adanya keputusan implementasi atau siklus kelanjutannya. Hal 

ini dapat diartikan bahwa tahapan tersebut hanya sampai pada tahapan pertama 

yakni tahapan analisis lingkungan dan perencanaan saja.  
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2.1.3 Perencanaan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 Dalam Morissan (2010:38) mengatakan bahwa perencanaan merupakan 

bagian penting dalam setiap pekerjaan. Dimana dalam perencanaan mencakup hal-

hal seperti: menetapkan tujuan yang hendak dicapai, mempertimbangkan alternatif, 

menilai risiko, dan manfaat dari masing-masing alternatif, memutuskan arah 

tindakan, menetapkan anggaran serta mendapatkan persetujuan dan dukungan yang 

dibutuhkan dari manajemen perusahaan. Menurut pernyataan tersebut perencanaan 

dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang didalamnya merupakan sebuah 

proses, dalam mensinergikan beberapa tahapan sehingga proses tersebut ditujukan 

untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. 

 Kaitannya dengan penelitian ini yakni city branding, seperti di bahas pada 

sub bab sebelumnya bahwa keberhasilan sebuah kota dalam melalukan persaingan 

dengan kota lainnya perlu adanya sebuah perencanaan. Namun sebelum proses 

perencanaan tersebut dilakukan kita harus mengetahui terlebih dahulu pendekatan 

apa yang sesuai digunakan. Terdapat sebuah pendekatan yang sesuai digunakan 

dalam kaitanya memperkenalkan potensi daerah, khususnya potensi wisata daerah 

yang dimiliki oleh sebuah kota ke khalayaknya. Pendekatan ini berkembang pada 

tahun 1990 an, dimana pendekatan tersebut mengsinergiskan fungsi pemasaran 

dengan fungsi komunikasi untuk mencapai tujuan. Sehingga pendekatan tersebut 

memiliki dasar yang sama seperti konsep yang dikemukakan oleh Minhail 

Kavaratsis, dikarenakan memiliki dasar yang sama yakni pemasaran dan 

komunikasi. Pendekatan tersebut adalah integrated marketing communications 

(IMC) atau sering disebut dengan komunikasi pemasaran terpadu. 
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Kaitannya antara IMC dengan perencanaan adalah terdapat sebuah model 

perencanaan yang cocok untuk digunakan dalam mencapai keberhasilan sebuah 

kota dalam melakukan persaingan dengan kota lain khalayak melalui city branding. 

Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa city branding digunakan untuk 

menciptakan diferensiasi dan memperkuat identitas sehingga mampu menarik 

kedelapan persaingan kota.  Model tersebut adalah model perencanaan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dikemukakan oleh George E. Belch dan Michael A. Belch. 

Model perencanaan tersebut memiliki beberapa tahapan yang semuanya perlu 

dilakukan agar mendapatkan strategi yang sesuai dan mampu mencapai tujuan. 

Tahapan-tahapan perencanaan komunikasi pemasaran terpadu tersebut dapat 

digambarkan melalui tahapan berikut ini: 
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Gambar 2 : Model Perencanaan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Sumber : Advertising and Promotion, An Integrated Marketing Communications, 2003. 

 Tiap tahapan dalam model perencanaan komunikasi pemasaran terpadu  

tersebut dapat dijelaskan melalui pembahasan sebagai berikut; 

1. Tahapan Review Rencana Pemasaran 

Dalam tahapan pertama ini, merupakan langkah untuk menelaah 

kembali rencana pemasaran dari sebuah organisasi atau perusahaan. Pada 

tahapan ini sebuah perusahaan mengkaji lima hal yang berkaitan dengan 

perencana pemasaran yakni; 

a. Analisis Situasi 

 Analisis situasi secara internal yakni hasil audit pemasaran 

internal 

 Analisis sistuasi Eksternal mengenai persaingan pasar dan 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. 

b. Tujuan Pemasaran 

Dalam tahapan ini perusahaan harus mengetahui tujuan spesifik 

yang ingin diraih melalui program pemasaran. Sehingga 

perusahaan atau organisasi memiliki tujuan yang pasti dan harus 

diwujudkan melalui pengimplementasian. 

c. Seleksi Pasar 

Dalam tahapan tersebut harus ada penetapan target market dan 

pemilihan dari marketing mix. 

d. Sebuah Program 
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Yakni harus ada program yang spesifik untuk dilakukan dan 

harus memiliki penanggung jawab didalamnya. 

e. Proses Monitoring 

Yakni proses evaluasi terhadap kinerja dan juga proses 

pemberian umpan balik. 

2. Tahapan Analisis Situasi 

Setelah meninjau ulang rencana pemasaran, langkah selanjutnya 

adalah melakukan analisis situasi. Analisis situasi ini digunakan dalam 

perencanaan komunikasi pemasaran terpadu berfokus pada dua hal 

yakni; 

a. Analisa Internal 

Yakni mengkaji kemampuan perusahaan untuk mendisain dan 

melaksanakan suatu program promosi yang berhasil, kemudian 

menilai struktur organisasi, dan melihat kembali keberhasilan 

dan kegagalan program promosi yang dilakukan sebelumnya. 

b. Analisa Eksternal 

Yakni mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik 

konsumen, segmentasi pasar, pesaing, dan strategi positioning 

yaitu bagaimana perusahaan menciptakan citra atas produk atau 

jasa yang ditawarkan. 

3. Tahapan Analisis Proses Komunikasi 

Setelah melakukan tahapan analisis situasi adalah melakukan 

tahapan analisis proses komunikasi. Dimana dalam tahapan ini berkaitan 

dengan tujuan dari komunikasi, siapakah sumber pesan, bentuk pesan 
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yang dikemas seperti apa, dan juga media seperti apa yang akan 

digunakan kedepannya. 

4. Menentukan Angaran 

Dalam Morissan (2010:42) mengatakan bahwa pada tahapan ini 

harus mampu menjawab dua pertanyaan yakni; 

a. Berapa besar anggaran promosi yang digunakan untuk promosi 

b. Bagaimana mendistribusikan angaran tersebut 

5. Pengembangan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Pada tahapan ini harus adanya sebuah tahapan untuk menentukan 

elemen IMC yang akan digunakan. Sehingga pada tahapan ini, 

ditentukan dengan penentuan tujuan, strategi, dan juga strategi pesan dan 

medianya. Sehingga pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling 

rumit dari semua tahapan. Hal ini dikarenakan tahapan merupakan 

tahapan inti yang akan digunakan untuk melakukan promosi kepada 

target market. 

6. Pengawasan dan Evaluasi 

Dalam morissan (2010: 45) mengatakan bahwa tahapan ini 

merupakan tahapan yang sama dilakukan sesuai dengan yang ada pada 

proses perencanaan promosi. Pada tahapan ini merupak tahapan yang 

dapat menunjukkan apakah terdapat permasalahan pada tahapan-tahapan 

sebelumnya. Sehingga tahapan ini merupakan tahapan yang menjelaskan 

seberapa efektifnya proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya. 

melalui tahapan ini akan adanya umpan balik kepada manajemen 

perusahaan terhadap keberhasilan program. 
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2.1.4 Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 Setelah melihat kerangka kerja Kavaratzis sebelumnya, kita mengetahui 

fungsi dari komunikasi adalah untuk menyelaraskan semua pesan komunikasi yang 

bersifat intensional (sesuai keinginan). Dimana komponen tersebut menjadi bagian 

penting untuk berkomunikasi melalui city branding bersamaan dengan komponen 

penting lainnya yakni pemasaran. Melalui city branding, sebuah kota dapat 

mengenalkan potensi-potensi apa saja yang dimiliki. Sehingga sangat perlu adanya 

perencanaan yang diharapkan mampu menggambarkan cara-cara apa yang dapat 

digunakan kedepannya. IMC atau integrated marketing communication dianggap 

sebagai sebuah konsep yang mampu menggabungkan antara komunikasi dan 

pemasaran. Setiap perusahaan atau instansi pasti memiliki keputusan-keputusan 

untuk memperoleh efisiensi untuk mempromosikan produk dan jasa yang 

ditawarkan. Sehingga perusahaan dapat menghemat dana namun tetap dapat 

memperoleh hasil maksimal seperti tujuan perusahaan. Melalui alasan tersebutlah 

banyak perusahaan yang akhirnya memilih untuk menggunakan IMC (Integrated 

Marketing Communication) atau yang sering disebut sebagai komunikasi 

pemasaran terpadu.  

“Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan dalam upaya untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau 

tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka tawarkan” dalam Kotler dan 

Keller (2006:204). Dengan adanya komunikasi pemasaran dapat mempermudah 

konsumen untuk mengenal apa fungsi dari produk atau jasa yang ditawarkan, 

konsumen mengetahui produk dan jasa dapat digunakan oleh kelompok orang yang 

seperti apa, bagaimana menggunakannya, kapan waktu yang baik untuk 
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menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain hal tersebut, dengan adanya 

komunikasi pemasaran dapat berkontribsi pada ekuitas merek yakni dengan 

membangun merek dalam ingatan konsumen maupun calon konsumen dan 

menciptakan citra merek.  

Perencanaan komunikasi pemasaran terpadu berasal dari perencanaan 

pemasaran (strategic marketing plan), yang pada akhirnya membutuhkan 

treadment khusus komunikasi didalamnya. “Komunikasi pemasaran adalah sarana 

yang digunakan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan 

merek yang mereka tawarkan” dalam Kotler dan Keller (2006:204). Dengan adanya 

komunikasi pemasaran dapat mempermudah konsumen untuk mengenal apa fungsi 

dari produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen mengetahui produk dan jasa 

dapat digunakan oleh kelompok orang yang seperti apa, bagaimana 

menggunakannya, kapan waktu yang baik untuk menggunakan produk atau jasa 

yang ditawarkan. Selain hal tersebut, dengan adanya komunikasi pemasaran dapat 

berkontribsi pada ekuitas merek yakni dengan membangun merek dalam ingatan 

konsumen maupun calon konsumen dan menciptakan citra merek.  

 IMC pertama kali berkembang sekitar pada tahun 1990-an. Menurut The 

American Marketing Association dalam Morissan (2010:8) menyatakan bahwa 

IMC adalah suatu konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai 

tambah dari satu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari 

berbagai disiplin komunikasi guna memberikan kejelasan, konsistensi, serta 

dampak komunikasi yang maksimal. Menurut definisi tersebut dapat dipahami 

bahwa inti dari IMC adalah sebuah konsep yang mengsinergikan antara 
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perencanaan pemasaran dan perencanaan komunikasi untuk menghasilkan dampak 

yang diinginkan sebuah perusahaan atau instansi.  

Inti dari komunikasi pemasaran terpadu adalah bukan bagaimana produsen 

menghasilkan keuntungan dengan banyaknya permintaan produk atau jasa yang 

ditawarkan saja. Hal ini dikarenakan inti dari adanya komunikasi pemasaran adalah 

bagaimana membangun ingatan merek dan menciptakan ekuitas merek 

(seperangkat aset dan keterpercayaan merek) pada konsumen. Sehingga dalam 

komunikasi pemasaran sangatlah membutuhkan adanya bauran komunikasi 

pemasaran, yang dapat membantu perusahaan atau instansi dalam membangun 

ingatan merek, menciptakan ekuitas merek, dan juga menghasilkan keuntungan. 

Dalam Tjiptono dan Candra (2012:350) menjelaskan bahwa terdapat lima cara 

utama komunikasi pemasaran yakni: 

1. Iklan   : Segala bentuk presentasi dan promosi gagasan, 

barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Iklan 

meliputi iklan cetak dan siaran, kemasan luar produk, film, brosur dan 

buklet, poster dan liflet, reklame, pajangan, logo dan symbol, audiovisual. 

Bentuk komunikasi pemasaran ini memiliki kelebihan seperti pesan yang 

ada didalamnya cenderung sama, pesannya dapat diulang berapa kali, 

dapat didramatisasi sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan suara, gambar, 

dan dapat memicu penjualan secara segera.  

2. Promosi Penjualan   : Berbagai macam insentif jangka panjang 

yang dimaksudkan untuk mendorong percobaan atau pembelian produk 

dan jasa. Promosi penjualan meliputi kontes, cindera mata dan hadiah, 

pameran dagang, kupon, potongan harga, rabat, dan peragaan. Bentuk 
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komunikasi pemanasaran ini memiliki kelebihan seperti dapat menarik 

pembeli lebih cepat. 

3. Public Relations  : Berbagai macam program yang dirancang 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 

individualnya. Humas meliputi peralatan pers, ceramah, seminar, laporan 

tahunan, pemberitaan, lobbying, dan majalah perusahaan. Bentuk 

komunikasi pemanasaran ini memiliki kelebihan seperti kredibilitas yang 

tinggi dan memungkinkan mendramatisasi perusahaan atau produk yang 

ditawarkan. 

4. Personal Selling  : Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

calon pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab, pertanyaan, dan 

mendapatkan pesanan. Hal ini meliputi presentasi pemasaran, pertemuan 

penjualan, dan program insentif. Bentuk komunikasi pemanasaran ini 

memiliki kelebihan seperti memungkinkan terjadinya reaksi secara 

langsung, memungkinkan terjadinya hubungan yang akrab, dan seolah-

olah dapat membuat pembeli harus mendengar, memperhatikan, dan 

menanggapi presentasi. 

5. Direct & online Marketing : Penggunaan surat, telepon, fax, e-mail, atau 

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan atau 

untuk mendapatkan respon langsung dari pelanggan spesifik. Hal ini 

meliputi telemarketing, katalog, surat faks, dan e-mail. Bentuk komunikasi 

pemanasaran ini memiliki kelebihan seperti selektif dan tidak bersifat 

massal, pesan dapat dirancang dan disesuaikan dengan pelanggan yang 

dituju, sifatnya up to date. 
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Namun, menurut Kotler dan Keller (2006:205) mengatakan terdapat bentuk 

komunikasi ke-enam yakni: 

6. Acara Khusus  : Perusahaan mensponsori kegiatan dan 

program-program yang dirancanag untuk menciptakan interaksi setiap hari 

atau interaksi yang berkaitan dengan merek. Hal inimeliputi hiburan, 

olahraga, festival, dan kesenian. 

Setelah mengetahui inti dari komunikasi pemasaran terintegrasi adalah 

sinergitas antara pemasaran dan komunikasi. Dimana didalamnya terdapat bentuk 

komunikasi pemasaran terintegrasi yang berisikan enam bentuk komunikasi.  

 2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pada sub bab ini merupakan suatu komponen penting 

untuk memperkaya informasi-informasi bagi penelitian ini. Melalui beberapa 

referensi penelitian yang serupa, peneliti belum menemukan penelitian dengan 

judul dan objek penelitian yang sama. Namun peneliti memasukkan penelitian 

terdahulu yang serupa dan sebagai referensi yang berkaitan dengan apa yang 

peneliti teliti saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini. 

 Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Natasya 

Cicilia, pada tahun 2013. Penelitian ini berjuudul Analisis marketing public 

relations tentang kabupaten malang sebagai tujuan wisata utama di jatim (studi pada 

paguyuban joko roro kabupaten malang). Hasil dari penelitian tersebut adalah 

Bahwa paguyuban jokororo melalui marketing public relations menjadi mitra kerja 

dinas pariwisata untuk mempromosikan potensi daerah kabupaen malang agar 
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menjadi tujuan wisata utama di jawatimur. Sehingga dalam penelitian tersebut 

memiliki perbedaan berupa objek penelitian yang berbeda yakni kepada paguyuban 

joko roro kabupaten malang. Selain itu perbedaan terbesar adalah bahwa tema 

penelitian yang diambil berbeda. Penelitian tersebut mengenai marketing public 

relations yang merupakan salah satu komponen dari IMC, sedangkan peneliti 

melakukan penelitian tentang perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu 

city branding yang baru diresmikan oleh Kabupaten Malang. Sehingga penelitian 

tersebut berkontribusi untuk tentang informasi bahwa joko roro merupakan salah 

satu mitra kerja atau sebagai pelaku wisata yang mempromosikan potensi wisata 

daerah. 

Penelitian Selanjutnya dilakukan oleh Syaiful Ardiansyah, pada tahun 2013. 

Penelitian tersebut berjudul Perencanaan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Pariwisata Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, 

dan Olahraga Kabupaten Sragen). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sragen telah 

melakukan keenam tahapan didalam perencanaan komunikasi pemasaran 

terintegrasi. Namun terdapat keputusan yang tidak tepat dalam perencanaan 

sehingga menimbulkan ketimpangan antar obyek terjadi. Namun penelitian tersebut 

memiliki perbedaan berupa pada objek penelitian yang berbeda yakni kepada Dinas 

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sragen. Selain itu 

perbedaan terbesar adalah bahwa tema penelitian yang diambil berbeda, memiliki 

dasar penelitian yang berbeda, dan tema yang sedikit berbeda. Pada penelitian ini 

lebih ingin mengetahui perencaan untuk memperkenalkan potensi wisata daerah 

melalui perencanaan komunikasi pemasaran terpadu melalui city branding. 
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Sehingga penelitian tersebut memberikan kontribusi tentang tahapan-tahapan 

George dan Michael E. Belch dan sebagai referensi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Penelitian yang ketiga merupakan penelitian dari Bayu Chandrabuwono, 

pada tahun 2016. Penelitian tersebut berjudul Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Kota Banjarmasin Dalam Memasarkan 

Objek Wisata Pasar Terapung. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa IMC yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Seni, dan Kebudayaan Kota Banjarmasin secara 

umum telah menerapkan cara yang tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi meskipum belum sepenuhnya maksimal. Sehingga adanya kekurangan 

pada tahapan perencanaan yang mana belum terfokusnya sasaran dan tidak adanya 

evaluasi komunikasi pemasaran terpadu secara khusus. Sehingga dari penelitian 

tersebut memiliki perbedaan berupa Fokus penelitian yang dilakukan oleh Bayu 

Chandrabuwono tersebut meneliti pada semua tahapan dalam manajemen strategis 

yakni tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan pada penelitian 

ini berfokus pada tahapan perencanaan strategi komunikasi pemasaran terpadu saja. 

Dimana penelitian tersebut memberikan kontribusi tentang tahapan-tahapan 

perencanaan IMC sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. 

 Sehingga meskipun dalam beberapa penelitian  tersebut memiliki 

persamaan pada penelitian yang sama, Peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini. 

Hal ini dikarenakan belum adanya penelitian yang membahas mengenai 

perencanaan komunikasi pemasaran terpadu untuk memperkenalkan potensi wisata 

daerah melalui city branding. Dimana city branding di Kabupaten Malang 

merupakan city branding yang sangat baru digunakan oleh Kabupaten Malang. 


