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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Strategi  

Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos. 

Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman 

demokrasi Athena.Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer 

yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah 

mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun 

pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan 

tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu 

tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan 

guna mencapai sasaran (Purnomo, 1996:8).  

Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses public merupakan 

suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang 

baik kepada masyarakat. Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya 

berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata stratos yang berarti 

militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini 

diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para 

jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan 

perang.  
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Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan 

lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka 

panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian (David Hunge, 

2003:60) 

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. 

Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola 

keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga 

sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan 

2.2 Komunikasi, Definisi, dan Konsep 

Dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu berkomunikasi untuk menjalin 

sebuah hubungan. Karena dengan adanya komunikasi kita akan mengetahui 

tentang sesuatu hal masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu 

berhubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita dapat 

memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita. Untuk berhubungan dengan 

orang lain itulah dibutuhkan komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun 

komunikasi secara non verbal. 

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan 

vital dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia 

mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui 
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komunikasi. Dikatakan  vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga meningkatkan 

kesempatan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 2003:1) 

Manusia berkomunikasi untuk berbagi pengetahuan, pesan, ataupun 

pengalaman. Melalui komunikasi, perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami 

oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi akan efektif apabila pesan yang 

disampaikan dapat ditafsirkan dengan baik oleh penerima pesan 

2.2.1 Definisi Komunikasi  

Kenyataan telah menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur  

penting bagi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi mahluk sosial, setiap  

manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan  

hubungan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, terjadinya komunikasi adalah sebagi  

konsekuensi hubungan sosial (Effendy, 2002:3).  

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin  

communication yang bersumber pada kata communis yang berarti sama, dalam  

arti kata sama makna. Secara terminologis komunikasi berarti proses  

penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain  

untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau prilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 2002:4).  

Carl. I Hovland mendefenisikan komunikasi adalah suatu proses dimana  

seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa)  

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan) (Effendy, 2002:48). Horold  

Lasswell menyatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan 
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komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang 

sampaikan, melalui jaringan apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya” (Cangara,     

2000:18).  

Defenisi-definisi yang dikemukakan tersebut tentunya belum mewakili 

semua defenisi komunikasi yang telah dibuat banyak pakar, namun sedikit 

banyaknya kita telah memperoleh gambaran seperti apa yang dikemukakan oleh 

Shannon dan Weaver bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang 

saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja (Cangara, 

2000:20).  

Karena itu jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, maka kita 

memiliki beberapa kesamaan dari simbol-simbol yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat lebih 

efektif maka dapat digunakan komunikasi yang efektif berarti, bahwa 

komunikator dan komunikan, dalam hal ini lembaga dan masyarakat sama-sama 

memiliki pengertian yang sama mengenai sesuatu yaitu kebutuhan dan keinginan 

dari masyarakat terpenuhi dengan baik.  

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, tampak 

adanya sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan 

persyaratan terjadinya komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-

komponen tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, bisa terdiri dari 1 

orang tetapi juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau 

lembaga.  
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2. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang ditujukan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, bisa terdiri dari satu orang 

atau lebih.  

4. Media adalah sarana atau jaringan yang mendukung pesan bila komunikan 

jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.  

5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan yang berupa sikap dan 

tingkah laju seseorang (Effendy, 2002:6) Joseph A. Devito membagi 

komunikasi atas empat macam, yakni komunikasi antar pribadi, 

komunikasi kelompok kecil, komunikasi public dan komunikasi massa 

(Cangara, 2000:29). Seperti telah disinggung di muka, kegiatan humas 

pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi dan komunikasi yang 

digunakan pada kegiatan humas ini adalah komunikasi public (Public 

Communication).  

Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal (pribadi), 

karena berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang 

cukup mendasar sehingga memiliki ciri masing-masing. Dalam komunikasi publik 

penyampaian pesan berlangsung secara kontiniu. Dapat di identifikasi siapa yang 

berbicara dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat 

terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

khalayak yang relatif besar (Cangara, 2000:34).  
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Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan 

(solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan 

menghibur (Cangara, 2000:2)   

2.2.2 Elemen dan Proses Komunikasi 

Elemen-elemen dalam komunikasi antara lain: Sumber, Komunikator, 

Pesan, Media, Komunikan, Umpan balik dan Efek. 

1. Sumber 

Dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam 

rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber komunikasi dapat berupa 

orang, buku, dokumen, lembaga atau sejenisnya Sumber sesuatu yang 

pasif yang diaktifkan keberadaanya oleh komunikator 

2. Komunikator 

Orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus 

kepada orang atau pihak lain (komunikan). Yang perlu diperhatikan 

menjadi komunikator yang baik : 

a. Penampilan 

Penampilan yang baik, sopan dan menarik sangat berpengaruh 

dalam proses komunikasi. Sebagai seorang perawat, penampilan yang 

bersih, rapi, sopan dan menarik sangat perlu dalam menjalankan 

perannya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. 

b.   Penguasaan masalah 

Sebelum melakukan komunikasi, seorang komunikator 

hendaknya faham dan dan yakin bahwa yang disampaikan merupakan 



14 
 

permasalahan yang penting. Penguasaan masalah sangat penting agar 

timbul rasa kepercayaan dan mengakibatkan terjadi feedback. 

c. Penguasaan bahasa 

Penguasaan bahasa yang kurang baik dapat menyebabkan salah 

persepsi. 

3. Pesan (message) 

Keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, Materi/ 

isi pesan dapat bersifat informative (informasi), persuasive (menyakinkan), 

koersif (perintah).  Hambatan : bahasa dan teknis. Pesan yang disampaikan 

harus tepat dan mengenai sasaran, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Pesan harus direncenakan dengan baik sesuai kebutuhan 

b.  Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

mudah dimengerti oleh kedua belah pihak 

c. Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta 

menimbulkan kepuasan 

4. Channel 

Saluran atau sarana untuk penyampaian pesan atau biasa disebut 

juga media. Media komunikasi dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Media umum : media yang digunakan oleh semua pihak pada 

umumnya dapat berbentuk elektronik maupun non-elektronik (telepon, 

HP, surat, dsb) 
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b.  Media Massa : media yang digunakan oleh komunikasi massa (secara 

missal) (radio, film, televisi, dsb) 

c. Media Khusus : media yang hanya dapat dipergunajan oleh dan untuk 

orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

tertentu (kode atau sandi) 

5. Komunikan 

Penerima pesan. Dapat digolongkan dlm tiga jenis: personal, 

kelompok dan massa. Syarat yang harus dimiliki komunikan: 

a. Keterampilan menangkap dan meneruskan pesan 

b. Pengetahuan yang cukup 

c. Siap menerima dan memberi pesan 

6. Feed Back 

Respon komunikan terhadap pesan yang diterima baik secara 

verbal maupun non verbal.Adanya feedback membantu komunikator 

dalam menilai apakah pesan disampaikan kepada komunikan dapat 

dimengerti atau tidak. 

7. Effect 

Hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku 

seseorang sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Efek merupakan 

tolak ukur keberhasilan komunikasi (A.W. Widjaja, 2000:30) 

Secara garis besar, pengertian proses adalah suatu rangkaian kejadian yang 

tidak memiliki batas awal dan akhir. Menurut Klopf (dalam Redi Panuju, 1997), 

proses merupakan dinamika, terjadi secara sistematik, adaptasi, 
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berkesinambungan, transaksional dan tidak mudah berganti (Redi Panuju, 1997 : 

55-56).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan 

secara skunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian 

pikiran dan / atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya, yang 

secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan / atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak 

dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas, karena hanya bahasalah yang 

mampu “menerjemahkan” pikiran orang lain. 

Kial (gesture) memang dapat “menerjemahkan” pikiran seseorang, 

sehingga terekspresikan secara fisik. Tetapi, menggapaikan tangan, atau 

memainkan jari-jemari, atau mengedipkan mata, atau menggerakkan anggota 

tubuh lainnya, hanya dapat mengkomunikasikan hal-hal tertentu saja (sangat 

terbatas). 

Komunikator Pesan Media Komunikan 

Umpan Balik 

Gangguan Gangguan 
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Demikian pula dengan isyarat dengan menggunakan alat, seperti tengtong, 

bedug, sirene, dan lain-lainnya, serta warna yang mempunyai makna tertentu. 

Kedua lambang itu amat terbatas dengan kemampuannya dalam mentransmisikan 

pikiran seseorang kepada orang lain. Gambar sebagai lambang yang banyak 

dipergunakan dalam komunikasi memang melebihi kial, isyarat, dan warna dalam 

hal kemampuan “menerjemahkan” pikiran seseorang, tetapi tidak melebihi 

bahasa. 

Proses komunikasi secara skunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 

menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya, dikarenakan 

komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya 

banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan 

banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

Karena proses komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari 

komunikasi primer untuk menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam 

menata lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, 

komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media yang akan 

digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan sebagai hasil pilihan dari 

sekian banyak alternatif, perlu didasari pertimbangan mengenai siapa komunikan 

yang akan dituju. Komunikan media surat, poster, atau papan pengumuman akan 

berbeda dengan komunikan surat kabar, radio, televisi atau film. Setiap media 
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memiliki ciri atau sifat tertentu yang hanya efektif dan efisien untuk dipergunakan 

dalam penyampaian suatu pesan tertentu pula (Onong U. E, 2002 : 14-24). 

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kelancaran 

komunikasi yang dilakukan oleh para anggotanya. Komunikasi yang dihubungkan 

dengan suatu organisasi disebut komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini 

tentu akan berhubungan dengan suasana dan hubungan kerja di dalam organisasi 

tersebut.   

Persepsi mengenai komunikasi organisasi banyak dikemukakan oleh para 

ahli diantaranya menurut Katz dan Kahn adalah komunikasi organisasi merupakan 

suatu arus informasi, pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu 

organisasi (Muhammad, 1995:65).  

 Deddy Mulyana (2005:75) membagi komunikasi organisasi dalam 

bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, komunikasi organisasi (organizational 

communication) terjadi dalam suatu organisai, bersifat formal dan informal, dan 

berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi 

kelompok. Komunikasi organisasi sering sekali melibatkan juga komunikasi 

diadik, komunikasi antarpribadi dan ada kalanya juga komunikasi publik. 

Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni 

komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal.  

Sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi, 

seperti komunikasi antar sejawat. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 
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informal dari suatu organisasi.  Komunikasi dalam organisasi menggunakan dua 

saluran dasar yaitu saluran formal dan informal keduanya penting dan membawa 

pesan ada kalanya menegaskan untuk seluruh organisasi. Saluran formal adalah 

saluran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Pesan-pesan mengalir 

ke dalam tiga arah : ke bawah, ke atas dan kesamping. Pesan-pesan ke bawah 

terutama berisi informasi yang perlu bagi staf manapun untuk melaksanakan 

tugasnya, seperti kebijakan-kebijakan dan prosedur, perintah dan permintaan yang 

diturunkan ke tingkat yang tepat dalam jenjang hirarki.  Pesan-pesan ke atas 

berbentuk laporan, permintaan, opini dan keluhan. Pesan-pesan kesamping 

berlangsung antar departemen, gugusan fungsi atau antar orang-orang pada 

tingkat yang sama dalam organisasi. Komunikasi formal terjadi dalam struktur 

organisasi formal dan berwujud pola-pola hubungan formal, jadi dapat dikatakan 

dalam komunikasi formal terdapat pola tingkah laku yang relatif stabil dan 

berubah sangat lamban (Evert M. Rogers dan Rekha A. Rogers : 1976 : 79)   

Saluran informal terbentuk dari kesamaan kepentingan diantara orang-

orang dalam organisasi. Selentingan merupakan saluran yang ampuh.Diperkirakan 

lebih dari setengah informasi yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat 

perencanaan diperoleh melalui selentingan. Selentingan tersebut mungkin 

menyimpang, namun seringkali lebih dipercaya dari pada pesan yang disampaikan 

melalui saluran formal. Saluran informal seringkali menjadi satu-satunya sarana 

komunikasi ketika saluran formal mengalami kemacetan atau gangguan 
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2.3  Komunikasi Organisasi  

Komunikasi organisai sangat penting dan layak untuk dipelajari karena 

sekarang ini banyak orang yang tertarik dan memberikan perhatian kepadanya 

guna mengetahui prinsip dan keahlian komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk 

tujuan organisasi, baik organisasi kormersial seperti lembaga bisnis dan industri 

maupun organisasi-organisasi sosial seperti lembaga-lembaga pemerintah maupun 

lembaga-lembaga swasta.  

Komunikasi organisasi adalah suatu disiplin studi yang dapat mengambil 

sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Bahkan studi komunikasi organisasi 

sebagai landasan kuat bagi karir dalam manajemen, pengembangan  sumber daya 

manusia, dan komunikasi perusahaan, dan tugas-tugas lain yang berorientasikan 

manusia dalam organisasi.  

  Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu 

organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam 

hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam 

suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi kapanpun juga, setidak- tidaknya 

ada satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan 

suatu pertunjukan pesan.  

  Secara tradisional (fungsionalis dan objektif) komunikasi organisasi 

cenderung menekankan kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu 

”batas organisasional (organizational boundary). Fokus utamanya adalah 

menerima, menafsirkan dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks. 
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Dimana tekanannya adalah pada komunikasi sebagai suatu alat yang 

memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan mereka.  

Redding dan Sanborn memberikan pengertian bahwa komunikasi 

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang 

kompleks. Kemudian katz dan khan menyatakan bahwa komunikai organisasi 

merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam 

suatu organisasi. (Muhammad, 1995:65)  

Komunikasi mendudukkan struktur organisasi dan adaptasinya dengan 

lingkungan. Bila organisasi merupakan suatu pemroses informasi besar, maka 

maksud proses komunikasi adalah untuk memperoleh informasi yang tepat bagi 

orang yang tepat pada saat yang tepat.   

  Sementara sifat terpenting komunikasi organisasi adalah penciptaan pesan, 

penfasiran dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Bagaimana komunikasi 

berlangsung dalam organisasi dan apa maknanya bergantung pada konsepsi 

seseorang mengenai organisasi. Bila organisasi dianggap sebagai suatu struktur 

atau wadah yang telah ada sebelumnya, maka komunikasi dapat dianggap sebagai 

“suatu substansi nyata yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke samping dalam 

suatu wadah”. Dalam pandangan itu, komunikasi berfungsi mencapai tujuan dari 

sistem organisasi.   

 Organisasi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas 

kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan (Gitosudarmo & Sudila, 2000:57). Atau dengan 

meminjam defenisi dari Goldhaber yang menyatakan bahwa komunikasi 
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organisasi adalah proses menciptakan dan saling tukar menukar pesan dalam suatu 

jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah (Muhammad, 

1995:67).  

2.3.1 Bentuk Komunikasi Organisasi 

Komunikasi yang berlangsung dalam organisasi atau perusahaan dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk yakni berupa komunikasi intern dan komunikasi 

ekstern. (Muhammad, 1995:124-126) : 

1. Komunikasi Intern  

Komunikasi Intern adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di 

dalam suatu organisasi baik yang formal maupun informal Pada komunikasi intern 

kitadapat menemukan tiga dimensi yaitu: 

A. Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal yakni komuniksi dari atas ke bawah (down ward 

communication) dan dari bawah ke atas (upward communication), adalah 

komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada 

pimpinan secara timbal balik (two way traffic communication). 

Komunikasi ke atas maksudnya komunikasi bawahan ke atasan, komunikasi 

ini terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang lebih tinggi. 

Sebaliknya komunikasi ke bawahan adalah dari wewenang tinggi ke hierarki 

wewenang lebih rendah. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang 

mengalir dari atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Kebanyakan 

komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesanpesan yang 
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berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan pesan tersebut biasanya 

berhubungan dengan pengarahan tujuan, disiplin perintah, pertanyaan dan 

kebijaksanaan umum. 

B. Komunikasi horizontal  

Komuinikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar. biasanya 

komunikasi ini dilakukan oleh antar anggota staf, sesama karyawan dan 

sebagainya. Komunikasi horizontai pada umumnya bersifat pemberian 

infomasi antara pimpinan satuan unit yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kebijaksanaan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Dengan 

demikian komunikasi horizontal perlu bagi pelaksanaan 

koordinasi.Komunikasi horizontal atau ke samping mempunyai peranan 

penting untuk mengkoordinasikan kegiatan, dapat membantu interaksi dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan, sehingga suasana menjadi lebih akrab dan tidak 

formal 

C. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara 

karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi yang 

berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain 

2. Komunikasi Eksteral 

Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yakni 

komunikasi dari organisasi kepada khalayak, dan dari khalayak kepada organisasi: 
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A. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak  

Komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada umumnya bersifat 

informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa ada 

keterlibatan setidak-tidaknya ada hubungan batin. Komunikasi dari organisasi 

kepada khalayak dapat melalui seperti: Majalah organisasi, Press release, 

Artikel surat kabar dan majalah, Pidato radio, Film documenter, Brosur, 

Leaflet, Poster, Konprensi pers. Dengan demikian, jelaslah bahwa media 

massa memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi, karena 

melalui media massa, informasi dapat diterima secara serempak. 

B. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi 

Komunikasi dari khalayak kepada organisasi merupakan umpan balik 

sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika 

informasi yang disebarkan kepada khalayak menimbulkan efek yang sifatnya 

kontroversial (menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan khalayak), 

maka ini disebut opini publik (public opinion). Opini publik ini sering sekali 

merugikan organisasi. Karenanya harus diusahakan agar segera dapat diatasi 

dalam arti kata tidak menimbulkan permasalahan permasalahan negatif, baik 

bagi organisasi maupun khalayak 

2.4 Komunikasi Pemasaran 

Suapaya produk sampai ke konsumen, perusahaan harus 

mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen. Komunikasi ini bertujuan 

agar konsumen mengenal kegunaan, manfaat dan nilai lebih yang dimiliki suatu 

produk. Usaha perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya disebut 
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komunikasi pemasaran. Menurut Sutisna (2002;267), “Komunikasi pemasaran 

merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen 

sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 

 Schiffman dan Kanuk (2002;28), menambahkan, komunikasi tidak hanya 

menghubungkan konsumen dan produsen, tetapi juga menghubungkan konsumen 

dengan lingkungan sosialnya., yaitu komunikasi pemasaran bisa terjadi dalam dua 

jenis, yaitu komunikasi pemasaran  yang berasal dari perusahaan dan yang berasal 

dari konsumen. Komunikasi pemasaran yang berasal dari perusahaan terjadi 

dalam bentuk promosi dan segala macam baurannya. Artinya perusahaan tersebut 

berusaha menginformasikan produk atau perusahaannya kepada masyarakat luas 

agar  mereka mengenal dan kemudian membeli produk perusahaan tersebut. 

Sedangkan komunikasi pemasaran yang berasal dari masyarakat terjadi dalam 

bentuk respon yang merupakan akibat  dari penggunaan produk suatu perusahaan, 

komunikasi jenis ini kemudian disebut Word Of Mouth Communication.  

Word of mouth dapat terjadi secara alamiah ketika seorang konsumen 

merasa puas setelah mengkonsumsi suatu produk dan menceritakan 

pengalamannya kepada orang lain, yang menyebabkan orang yang mendengarkan 

tersebut tertarik untuk mencoba dan melakukan pembelian sehingga menjadi 

konsumen baru produk tersebut. Dan konsumen baru tersebut menceritakan 

kembali kepada orang yang berbeda dan seterusnya 

Berdasarkan pengertian komunikasi pemasaran yang dinyatakan oleh 

beberapa ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa Komunikasi Pemasaran 

yaitu : “Gabungan dari mode komunikasi pemasaran yaitu Advertising, Sales 
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Promotion, Public Relation (Publicity), Personal Selling, Sponsorship Marketing 

dan Poin-of-purchase Communication yang berperan penting dalam meningkatkan 

Brand Equity (Ekuitas Merek) suatu perusahaan, oleh karena itu dibutuhkkan 

integritas/kordinasi Internal perushaaan untuk menciptakan koherensi yang saling 

mendukung sehingga mampu tersampaikan kepada benak konsumen”.  

Tujuan komunikasi dalam pemasaeran adalah mempengaruhi atau 

memberikan efek langsung kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. 

komunikasi pemasaran menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan 

pelanggan atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau 

perusahaan, adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa 

datang. Lebih jauh lagi komunikasi pemasaran menggunakan semua bentuk 

komunikasi yang relevan serta yang dapat diterima oleh pelanggan dan calon 

pelanggan. Dengan kata lain proses komunikasi pemasaran berawal dari 

pelanggan atau calon pelanggan kemudian berbalik kepada perusahaan untuk 

menentukan dan mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan 

bagi program komunikasi yang persuasif, (Shimp, 2003:24). 

2.4.1 Konsep Komunikasi Pemasaran  

Agar produk sampai ke konsumen, perusahaan harus mengkomunikasikan 

produk tersebut kepada konsumen. Komunikasi ini bertujuan agar konsumen 

mengenal kegunaan, manfaat dan nilai lebih yang dimiliki suatu produk. Usaha 

perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya disebut komunikasi 

pemasaran. Menurut Sutisna (2002;267), “Komunikasi pemasaran merupakan 
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usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. 

 Schiffman dan Kanuk (2002;28), menambahkan, komunikasi tidak hanya 

menghubungkan konsumen dan produsen, tetapi juga menghubungkan konsumen 

dengan lingkungan sosialnya., yaitu komunikasi pemasaran bisa terjadi dalam dua 

jenis, yaitu komunikasi pemasaran  yang berasal dari perusahaan dan yang berasal 

dari konsumen. Komunikasi pemasaran yang berasal dari perusahaan terjadi 

dalam bentuk promosi dan segala macam baurannya. Artinya perusahaan tersebut 

berusaha menginformasikan produk atau perusahaannya kepada masyarakat luas 

agar  mereka mengenal dan kemudian membeli produk perusahaan tersebut. 

Sedangkan komunikasi pemasaran yang berasal dari masyarakat terjadi dalam 

bentuk respon yang merupakan akibat  dari penggunaan produk suatu perusahaan, 

komunikasi jenis ini kemudian disebut Word Of Mouth Communication.  

 Dari keterangan diatas, word of mouth dapat terjadi secara alamiah ketika 

seorang konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi suatu produk dan 

menceritakan pengalamannya kepada orang lain, yang menyebabkan orang yang 

mendengarkan tersebut tertarik untuk mencoba dan melakukan pembelian 

sehingga menjadi konsumen baru produk tersebut. Dan konsumen baru tersebut 

menceritakan kembali kepada orang yang berbeda dan seterusnya.  

2.4.2 Sistem Komunikasi Pemasaran 

 Untuk mencapai tujuan promosi, pemasar harus menguasai system 

komunikasi pemasaran agar komunikasi yang kita lakukan mencapai sasaran yang 
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tepat. Dimana komunikasi pemasaran sering juga disebut dengan komunikasi 

promosi. Menurut pendapat Komaruddin Sastradipoera (2003;189).  

System komunikasi promosi adalah serangkaian komponen komunikasi 

yang mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan promosi. Dalam arti yang lebih 

luas komunikasi dalam kegiatan promosi adalah setiap prosedur yang 

menyebabkan manajemen marketing dapat mempengaruhi sikap dan keputusan 

pelanggan atau calon pelanggan. Hal itu akan meliputi seluruh aspek perilaku 

manusia, tidak hanya meliputi pembicaraan oral dan naratif tulisan. Bila 

disederhanakan, komunikasi promise itu memiliki empat unsure esensial yang 

meliputi sumber (source), saluran (channel), tujuan (destination), dan pesan 

(massage), pada tahapan pertama, sumber memilih pesan promosi khusus dari 

sejumlah pesan yang ada dan dirancang. Lebih jauh pesan itu disampaikan melalui 

saluran ketujuan. 

Gambar 2.1 

Model Komunikasi Pemasaran 

                            sinyal                           sinyal                            pesan 
pesan 

                  

                                                                                                   gaduh                        

diterima        transmisi informasi 

     Sumber: Komaruddin, Manajemen Marketing, (2003:189) 

 

 Manakala suatu pesan promosi meninggalkan sumber, maka pesan 

promosi itu bergerak ke transmitter atau sender yang akan mengubahnya menjadi 

enkoder saluran dekoder 

gaduh 



29 
 

sinyal-sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran penerima. Proses ini dikenal 

sebagai “pengkodean” (encoding), suatu kegiatan yang mereformulasi pesan 

promosi ke dalam bentuk yang dapat di transmisikan. Saluran membawa pesan 

promosi yang telah “dienkod” (encoded) ke penerima promosi. Kemudian 

“pendekodan” (decoding) terjadi. Artinya, penerima memasukan sinyal-sinyal 

kembali ke dalam suatu pesan promosi untuk dipergunakan pada tujuan promosi 

tersebut 

2.4.3 Metode Komunikasi Pemasaran 

 Supaya pesan promosi itu sampai dengan selamat ke penerima promosi, 

maka manajer marketing perlu mengenal metode komunikasi pemasaran. 

Pengertian metode komunikasi menurut Komaruddin Sastradipoera (2003;190) 

adalah “Pendekatan dan teknik komunikasi agar pesan komunikasi yang 

disampaikan dapat diterima dengan efektif, maka komunikasi promosi tersebut 

seyogyanya dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) perhatian, (2) 

pemahaman, (3) penerimaan; dan (4) tindakan”. 

 Komaruddin pun menambahkan dalam teori komunikasi promosi dikenal 

paling tidak dua metode untuk masalah dan lingkungan yang berbeda, keduanya 

meliputi: 

1. Metode Adopsi, metode adopsi bekerja dengan langkah-langkah 

berturut-turut meliputi : (1) mengetahui akan adanya gagasan promosi, 

(2) kian berkemmbangnya minat akan gagasan promosi, (3) evaluasi 

atas gagasan promosi, (4) mengadakan percobaan gagasan promosi, 

dan (5) menerima gagasan promosi. 
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2. Metode Difusi, metode difusi bekerja dengan urutan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) menetapkan orang yang dapat melakukan kontak 

(contact person), (2) Menetapkan orang yang dapat mengestimasi 

(legitimizer) gagasan yang akan disampaikan kepada konsumen 

sasaran, (3) menetapkan orang yang mempunyai kemampuan yang 

cukup untuk mengorganisasikannya (organizator), dan (4) menetapkan 

komunikator (communicator atau disseminator) yang dapat 

mengkomunikasikan pesan-pesan atau gagasan-gagasan promosi. 

Saptaningsih Sumarmi (2008:46) menambahkan bahwa, “Kehadiran word-

of-mouth marketing dalam mengembangkan kegiatan komunikasi dalam 

perusahaan tidak akan membunuh kegiatan komunikasi pemasaran lainnya, tetapi 

bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dari promotion mix sehingga 

menghasilkan komunikasi pemasaran yang lebih efektif dan menjual.” 

2.4.4 Ruang Lingkup Komunikasi Pemasaran 

Menurut pendapat Komaruddin Sastradipoera (2003;189) System 

komunikasi promosi adalah serangkaian komponen komunikasi yang mempunyai 

fungsi untuk mencapai tujuan promosi. Dalam arti yang lebih luas komunikasi 

dalam kegiatan promosi adalah setiap prosedur yang menyebabkan manajemen 

marketing dapat mempengaruhi sikap dan keputusan pelanggan atau calon 

pelanggan. Hal itu akan meliputi seluruh aspek perilaku manusia, tidak hanya 

meliputi pembicaraan oral dan naratif tulisan. Bila disederhanakan, komunikasi 

promise itu memiliki empat unsure esensial yang meliputi sumber (source), 

saluran (channel), tujuan (destination), dan pesan (massage), pada tahapan 
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pertama, sumber memilih pesan promosi khusus dari sejumlah pesan yang ada dan 

dirancang. Lebih jauh pesan itu disampaikan melalui saluran ketujuan 

Ketatnya persaingan di dunia bisnis saat ini, apalagi mengenai jenis usaha 

yang sejenis maka dibutuhkan strategi dan taktik komunikasi produk kepada pasar 

sasaran (konsumen). Oleh karena itu, bagian komunikasi dan pemasaran 

merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. (Kennedy, 

2009), mengatakan bahwa “Pemasaran itu sendiri adalah sebuah konsep 

komunikasi, dan komunikasi dapat dikatakan sebagai induk pemasaran. Usaha 

untuk membalikan kedudukan pemasaran di atas komunikasi justru memberikan 

kesan yang tidak tepat. Tidak ada sebuah perusahaan yang berhasil menawarkan 

produk tanpa menetapkan strategi komunikasi produk yang terbaik kepada 

konsumen. Kita dapat pula mengatakan bahwa, hakekat dari pemasaran adalah 

komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka kegiatan bisnis tidak 

berjalan dengan baik”.  

Komunikasi pemasaran yang berperan untuk mempromosikan produk 

yang akan ditawarkan sehingga menimbulkan ketertarikan konsumen untuk 

membeli dan menggunakannya, usaha ini dilakukan guna mencapai tujuan 

financial (target penjualan) dan non financial (pencitraan merek) suatu perusahaan 

dalam meningkatkan long relationship baik itu dimata media cetak dan elektronik 

maupun dimata masyarakat luas (konsumen). Pengertian komunikasi pemasaran 

menurut beberapa ahli sebagai berikut   

Menurut Kotler 2000 komunikasi pemasaran di definisikan sebagai sebuah 
Usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen 
sasaran, mengenai keberadaan suatu produk di pasa 
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Shimp (2003:4) Pemasaran di era 1990-an adalah komunikasi dan 
komunikasi adalah pemasaran. Keduanya tidak terpisahkan. Oleh karena 
itu, komunikasi pemasaran merupakan aspek penting dalam keseluruhan 
misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran 
Rd. Soemanegara (2006:4) Kegiatan pemasaran dengan menggunakan 
teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi 
kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan perusahaan tercapai, 
yaitu terjadinya peningkatan pendapatan (laba) sebagai hasil penambahan 
penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan 
Kennedy (2009:4) Aplikasi komunikasi yang bertujuan untuk membantu 
kegiatan pemasaran sebuah perusahaan.  
 M. Suyanto (2007:141) Komunikasi pemasaran adalah salah satu dari 
empat elemen utama bauran pemasaran perusahaan.  
 
Berdasarkan pengertian Marketing Communication (komunikasi 

pemasaran) yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli tersebut, semua pengertian 

komunikasi pemasaran memiliki tujuan sama, yaitu menyampaikan pesan tertentu 

kepada audiens sasaran yang sudah diidentifikasi secara jelas sehingga 

menimbulkan ketertarikan konsumen akan produk yang ditawarkan dan merebut 

awareness masyarakat terhadap kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh setiap perusahaan. 

 Marketing Communication (Komunikasi pemasaran) memegang peranan 

penting bagi pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara 

keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Oleh karena itu, 

dalam perencanaan komunikasi pemasaran harus berhati-hati dan penuh 

perhitungan dalam pengelolaan dana, karena cost yang dikeluarkanpun tidak 

sedikit. Maka penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat 

menentukan keberhasilan komunikasi itu sendiri. Dengan penentuan sasaran yang 

tepat, proses komunikasi akan berjalan dengan efektif dan efisien.  
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Penyampaian komunikasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada audiens 

sasaran yang sudah diidentifikasi. Menurut pendapat (Sulaksana, 2007:50), dalam 

mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif ada delapan tahap yang 

harus dilalui, yaitu : a. Mengidentifikasi audiens sasaran b. Menentukan tujuan 

komunikasi c. Merancang pesan d. Memilih saluran komunikasi e. Menetapkan 

total anggaran komunikasi f. Memutuskan bauran komunikasi g. Mengukur hasil 

komunikasi h. Mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu  

Menurut (Shimp, 2003:160-162), menyatakan bahwa seluruh usaha 

komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut :  

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk  

b. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness)  

c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intention) 

d. Memfasilitasi pembelian  

Supaya pesan promosi itu sampai dengan selamat ke penerima promosi, maka 

manajer marketing perlu mengenal metode komunikasi pemasaran. Pengertian 

metode komunikasi menurut Komaruddin Sastradipoera (2003;190) adalah 

“Pendekatan dan teknik komunikasi agar pesan komunikasi yang disampaikan 

dapat diterima dengan efektif, maka komunikasi promosi tersebut seyogyanya 

dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) perhatian, (2) pemahaman, (3) 

penerimaan; dan (4) tindakan”. 

 Komaruddin pun menambahkan dalam teori komunikasi promosi dikenal 

paling tidak dua metode untuk masalah dan lingkungan yang berbeda, keduanya 
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meliputi: 

1. Metode Adopsi, metode adopsi bekerja dengan langkah-langkah berturut-

turut meliputi : (1) mengetahui akan adanya gagasan promosi, (2) kian 

berkemmbangnya minat akan gagasan promosi, (3) evaluasi atas gagasan 

promosi, (4) mengadakan percobaan gagasan promosi, dan (5) menerima 

gagasan promosi. 

2. Metode Difusi, metode difusi bekerja dengan urutan langkah-langkah 

sebagai berikut: (1) menetapkan orang yang dapat melakukan kontak 

(contact person), (2) Menetapkan orang yang dapat mengestimasi 

(legitimizer) gagasan yang akan disampaikan kepada konsumen sasaran, 

(3) menetapkan orang yang mempunyai kemampuan yang cukup untuk 

mengorganisasikannya (organizator), dan (4) menetapkan komunikator 

(communicator atau disseminator) yang dapat mengkomunikasikan pesan-

pesan atau gagasan-gagasan promosi. 

Saptaningsih Sumarmi (2008:46) menambahkan bahwa, “Kehadiran word-

of-mouth marketing dalam mengembangkan kegiatan komunikasi dalam 

perusahaan tidak akan membunuh kegiatan komunikasi pemasaran lainnya, tetapi 

bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dari promotion mix sehingga 

menghasilkan komunikasi pemasaran yang lebih efektif dan menjual.” 

2.4.5 Unsur-unsur Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. (Shimp, 2003:4), menjelaskan 

pengertian komunikasi dan pemasaran : komunikasi adalah proses dimana 
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pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antara organisasi 

dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan 

organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan 

pelanggan. Pemasaran lebih umum pengertiannya daripada komunikasi 

pemasaran, namun kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktivitas komunikasi. 

Jika digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua 

unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran 

dengan menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada pelanggan atau 

kliennya.  

(Shimp, 2003:5-6), meninjau secara singkat bentuk-bentuk utama atau 

dimensi utama dari komunikasi pemasaran, sebagai berikut :  

a. Penjualan perorangan (personal selling)  

Bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga 

penjual/wiraniaga menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi 

kepada calon pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Usaha 

penjualan ini disederhanakan dengan memberikan “diskon perkenalan” 

kepada pengecer dan meyakinkan mereka melalui iklan, pemberian produk 

contoh secara cuma-cuma dan kupon yang dapat mendongkrak penjualan.  

b. Iklan (Advertising)  

Terdiri dari komunikasi massa melalui surat kabar, majalah, radio, 

televisi dan media lain (billboards, internet dll) atau komunikasi langsung 

yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis (business-to-business) 

maupun pemakai akhir.  
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c. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang 

terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya 

pembelian dalam waktu yang singkat.  

d. Pemasaran Sponsorship (Sponsorship Marketing)  

Adalah aplikasi mempromosikan perusahaan dan merek mereka 

dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan 

kegiatan tertentu.  

e. Publisitas (Publicity)  

Seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan komunikasi 

massa; namun juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor biasanya 

dilakukan dalam bentuk waktu dan ruang beriklan. Publisitas biasanya 

dilakukan dalam bentuk berita atau komentar editorial mengenai produk 

atau jasa dari perusahaan. Bentuk-bentuk ini dimuat dalam media cetak 

atau televisi secara gratis karena perwakilan media menganggap informasi 

tersebut penting dan layak disampaikan kepada khalayak mereka.  

f. Komunikasi di tempat pembelian (point-of-purchase cummunication)  

Yakni melibatkan peraga, poster, tanda, dan berbagai materi lain 

yang didesain untuk mempengaruhi keputusan untuk membeli dalam 

tempat pembelian. Display di dalam toko memainkan peran penting dalam 

menarik perhatian konsumen untuk mencoba kemasan percobaan produk 
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2.4.6 Model Komunikasi Pemasaran  

Agar efektif dalam merancang komunikasi, pemasar dalam hal ini adalah 

CV Kartika Sari Honda Malang perlu lebih dulu memahami unsur-unsur utama 

yang mendasari komunikasi efektif. Model proses komunikasi sederhana dengan 

lima unsur, digambarkan dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

G

ambar 2.1 di atas merupakan bagan/proses komunikasi pemasaran yang dijelaskan 

sebagai berikut (Sulaksana, 2007:33):  

1. Source (Sumber) pesan yang menentukan tujuan komunikasi dan 

menetapkan sasaran komunikasi.  

2. Proses encoding, adalah proses menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi 

menjadi sebuah pesan yang disampaikan kepada penerima. Jenis 

komunisakasi yang digunakan baik itu berupa iklan, personal selling, 

public relation, atau direct selling.  

3. Transmission (Pengiriman) pesan melalui media agar dapat menjangkau 

audiens sasaran. Penyebaran komunikasi pemasaran dapat melalui media 
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massa, komunikasi getok tukar dari wiraniaga, atau selebaran direct mail 

yang dikirimkan pada rumah sasaran.  

4. Proses decoding oleh penerima agar pesan dapat dipahami. Dua 

pertanyaan utama adalah apakah konsumen menafsirkan pesan berdampak 

positif pada sikap dan perilaku konsumen.  

5. Feedback (Umpan Balik) atas efektivitas komunikasi pemasaran kepada 

sumber, lalu mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan 

harapan konsumen. Sehingga timbul respon dari pihak konsumen. 

2.5 Jenis-Jenis Strategi Komunikasi Pemasaran  

2.5.1. Strategi Push, Pull & Profile  

Strategi komunikasi pemasaran merupakan inti dari seluruh perencanaan 

komunikasi pemasaran dan bidang lainnya yang berkaitan. Strategi adalah 

keseluruhan rencana organisasi, meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana 

cara mencapainya. Strategi memiliki dua fokus yakni aksi yang dilakukan 

organisasi dan isi pesan (Ronald Smmith, 2005:15). Strategi komunikasi 

pemasaran yang dapat digunakan ada tiga jenis, yaitu :  

a. Push strategy (strategi dorong)  

b. Pull strategy (strategi tarik) 

c. Profil strategy (strategi profil) 

Adapun penjelasan dari pull strategy (strategi tarik), push strategy (strategi 

dorong), profil strategy (strategi profil) adalah sebagai berikut : 
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a. Strategi Dorong (Push Strategy),  

Merupakan strategi komunikasi yang menggunakan tenaga penjual dan 

promosi perdagangan untuk ”mendorong” produk lewat saluran distribusi. 

Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar, pedagang besar kepada 

pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada konsumen (Kotler, 2008:87). 

Sementara Lawrence R Jauch & William F. Glueck dalam bukunya 

Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahan mendefinisikan Push Strategy 

adalah penjualan dan usaha promosi lainnya dari produsen diarahkan untuk 

mencapai pendukung perdagangan dari penjual partai besar dan pengecer (ritel) 

untuk produk produsen. Artinya , strategi dorong ini menunjukkan usaha promosi 

dari produsen yang ditujukan kepada pedagang dan berlanjut pada konsumen.  

Dalam keadaan dimana konsumen sangat “awam” atau mempunyai resiko 

tinggi dalam penentuan salah satu “brand”, maka push akan mempunyai dampak 

positif. 

b. Strategi Tarik (Pull Strategy)  

Merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk 

perikalanan dan promosi konsumen demi menumpuk permintaan konsumen. 

Apabila strategi tarik berhasil, konsumen akan mencari produk dari pengecer 

pengecer akan mencari dari pedagang besar dan pedagang besar akan mencari dari 

produsen (Kotler, 2008:88). 

Sementara Lawrence R Jauch & William F. Glueck dalam bukunya 

Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahan mendefinisikan Pull Strategy 

adalah usaha pemasaran yang diarahkan pada pelanggan pokok dengan maksud 
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mempengaruhi penerimaan mereka akan merek produsen. Produsen 

mengharapkan pelanggan kemudian akan mempengaruhi pengecer (rtiel) untuk 

menangani merek. Kedua strategi ini biasanya digunakan secara konjungsi 

(Kotler, 2008:90) 

c. Strategi Profil (Profile Strategy)  

Selain adanya strategi tarik dan dorong, dalam pemasaran juga terdapat 

strategi profil (Profile Strategy), yaitu strategi yang digunakan untuk memenuhi 

tujuan promosi perusahaan dikembangkan guna memuaskan kebutuhan para 

pemegang saham. Karakteristik strategi profil adalah untuk membangun 

kesadaran, persepsi, sikap, dan reputasi dengan menggunakan hubungan 

masyarakat, sponsor, dan iklan perusahaan. Di beberapa pasar internasional, sifat 

stuktur pasar yang sudah ada dapat menentukan sejauh mana strategi dorong, tarik 

dan profil dapat digunakan. Hal ini dapat berarti mengadopsi strategi yang 

berbeda untuk pasar yang berbeda, beberapa sangat terfragmentasi sementara 

yang lain terkonsentrasi (Kotler, 2008:92). Untuk lebih jelasnya lihat tabel di 

bawah ini 

Tabel 1 
Marketing Communication Strategy Options 
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2.6 Aktivitas Pemasaran melalui formula 4P 

Dalam aktivititas memasarkan produk, pemasar membuat keputusan dan 

menggunakan berbagai kaedah untuk mendapatkan respon positif daripada 

pelanggan sasaran. Jerome McCarthy telah mengklasifikasikan kebanyakan 

kaedah tersebut kepada empat group utama yaitu Product, Price, Place & 

Promotion  yang merupakan Bauran Pemasaran yang biasa digunakan oleh 

pemasar. Bauran ini juga biasa disebut sebagai strategi pemasaran 4P.     

Untuk mencapai objektif pemasaran melalui strategi 4P, pemasar perlu 

memanipulasi dengan cara yang paling efektif di antara variables yang terdapat 

dalam bauran pemasaran tersebut supaya menghasilkan respon yang optima di 

kalangan pelanggan sasaran. 

Dalam (Kotler, 2007:16), Secara ringkas, antara variables yang 

dimaksudkan bagi setiap P berkenaan ialah: 

 
Product 

 
Price 

 
Place 

 
Promotion 

– Variety 
– Quality 
– Design 
– Features 
– Brand name 
– Packaging 
– Sizes 
– Service/support     
– Returns/benefits 
– Warranties 
  

– List price 
– Discounts 
– Allowances 
– Payment period 
– Credit terms 

– Channel 
– Coverage 
– Assortments 
– Location 
– Inventory 
– Logistics 
– Service level 

– Sale promotion 
– Advertisement 
– Personal selling 
– Public relations 
– Message 
– Media 
– Budget 

 

1. Product 

Pemasaran yang banyak persaingan pada masa ini, keupayaan 

mengemukakan produk yang lebih kompetitif sangat penting sebagai strategi 
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pemasaran. Melalui penggunaan teknologi dan kepakaran yang tinggi, 

pengeluar boleh menghasilkan produk yang berkualiti, namun untuk memiliki 

kelebihan kompetitif dikalangan pesaing, ianya memerlukan berbagai inisiatif 

tambahan oleh pemasar. 

Asasnya, isu terpenting mengenai produk ialah ianya perlu menetapi 

keperluan, kemahuan dan harapan pengguna. Di sini, faktor-faktor lain selain 

kualiti seperti variety untuk pilihan, kesesuaian rekabentuk, kaedah 

pembungkusan, faedah penggunaan, serta berbagai attribute daripada produk 

patut diambilkira untuk menarik perhatian pelanggan.     

Strategi produk menghendaki pemasar menganalisa persekitaran 

pasaran seperti demand, persaingan dan pertumbuhan serta mengukurnya 

dengan keupayaan yang ada. Pemasar juga perlu menjangkakan perubahan 

dan pelbagai situasi luar kawalan dan menyediakan alternatif tindakan yang 

wajar. Analisa melalui kaedah tertentu (spt.  PEST, SWOT dll.) boleh 

membantu dalam menyediakan maklumat awalan. Seterusnya, setelah produk 

diterima di pasaran, pemasar perlu pula mengadakan berbagai insentif untuk 

menjadikan sebab mengapa pengguna perlu kekal menggunakan produk yang 

ditawarkan. 

2. Price  

Umumnya, menjadi fahaman bahawa harga melambangkan kualiti 

produk. Tetapi, dalam realiti pemasaran fakta tersebut tidak semestinya betul 

untuk dijadikan asas perletakan harga yang strategik. 
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Strategi penetapan harga menjadi penting di atas kesedaran pemasar 

bahawa faktor harga berperanan dalam mempengaruhi pengguna untuk 

membeli dan kekal sebagai pelanggan sesuatu produk. Di masa yang sama 

penetapan harga mesti berasaskan kepada objektif yang hendak dicapai 

daripada pemasaran itu sendiri. Samaada memperkenalkan produk baru ke 

pasaran, memasuki segmen baru pasaran, menstabil harga atau menandingi 

harga pesaing, jualan penghabisan stok, jualan produk yang spesifik, dsb., 

strategi harga sepatutnya mempunyai kriteria yang berbeda. 

Kepada pemasar, harga merupakan kaedah meghasilkan pendapatan 

dan mencipta keuntungan. Kepada pembeli pula ianya melibatkan aspek 

seperti kemampuan membeli, berpatutan dan berfaedah. Insentif lain seperti 

diskaun, jumlah ansuran dan tempuh bayaran dapat mempengaruhi minat 

pengguna untuk membeli produk.     .   

3. Place.  

Strategi penempatan memberi penekanan kepada aspek saluran 

pengedaran produk yang berfungsi menyampaikan produk kepada pengguna 

sasaran. Ianya melibatkan aktiviti perkhidmatan seperti transaksi, inventori, 

lojistik dan kelengkapan fasiliti. Disamping itu, strategi ini juga perlu 

mengambilkira faktor liputan pengedaran dan kebolehan kakitangan serta 

tahap perkhidmatan mereka. 

Menawarkan produk yang betul, di tempat/lokasi yang betul dan pada 

masa yang betul, adalah tujuan kepada strategi ini. Kesemua ini sangat 

bergantung kepada keberkesanan saluran-saluran  pengedaran yang 
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ditetapkan. Bagaimana produk ditempatkan di kalangan pengguna, begitu 

jugalah penerimaan mereka.   

4. Promotion  

Terdapat juga anggapan bahawa produk yang berkualiti akan terjual 

dengan sendirinya. Tetapi, dalam strategi mempromosi, pemasar 

melaksanakan aktiviti memperkenalkan produk yang hendak ditawarkan 

kepada pengguna. Dalam usaha tersebut berbagai kaedah promosi perlu 

dilaksanakan agar pengguna mengetahui, memahami dan seterusnya membuat 

keputusan untuk menggunakan produk.  Tanpa aktiviti promosi, pemasaran 

produk yang berkualiti sekalipun tidak menjadi aktif dan industri sukar 

memperoleh tahap kompetitif yang dikehendaki di pasaran.   Untuk menarik 

pengguna membeli produk bukannya tugas yang mudah. Mereka perlu 

dipengaruhi, bukan setakat di perkenal sahaja. Mereka perlu diberi kesedaran 

hingga mereka merasa perlu untuk membeli produk yang ditawarkan. 

Pengiklanan melalui media massa utama, antara kaedah mempromosi 

yang termahal, menjadi pilihan industri yang berkemampuan. Walaupun tahap 

keberkesanannya agak sukar diukur, tetapi yang lebih penting di sini adalah 

faktor penyebaran maklumat produk yang meluas. Di samping pengiklanan, 

kaedah promosi yang lain-lain boleh digunakan, samaada serentak mahupun 

berasingan, bersesuaian dengan objektif pemasaran serta faktor-faktor seperti 

kos, peluang dan kebolehan berinteraksi yang lebih terbuka dengan 

pelanggan.  . 
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Sebagai tambahan kepada 4P di atas, Booms & Bitner telah menambah 3P 

lagi kepada bauran sediaada iaitu People, Process danPhysical 

Evidence.  Penerangan ringkas kepada 3P tambahan ini adalah seperti berikut: 

a. People:  

Faktor manusia (yang terlibat secara langsung & tidak 

langsung) dalam aktiviti penyampaian produk di pasaran tidak patut 

dikecualikan. Peranan kakitangan yang menjalankan pelbagai aktiviti 

berkaitan pemasaran perlu dijadikan sebagai strategi. Oleh itu inisiatif 

dari aspek kebolehan, kemampuan dan kepakaran para pekerja dan 

pihak pengurusan di industri perlu juga di beri perhatian dalam strategi 

meningkatkan keupayaan pemasaran 

b. Process: 

Proses / aliran kerja termasuk arahan dan prosedur yang 

bertepatan bagi setiap aktiviti merupakan elemen yang akan 

menentukan keberkesanan dan kejayaan pemasaran. Oleh itu, ianya 

juga adalah inisiatif yang strategik sesebuah industri untuk 

memasukkan unsur ‘process’ ini kedalam strategi pemasarannya. 

c. Physical Evidence 

Kebolehan dan keupayaan industri dalam penyampaian 

perkhidmatan mestilah dipadankan bersesuaian dengan persekitaran 

pasaran di mana perkhidmatan diberikan. Ini akan meningkatkan lagi 

keberkesanan dalam berkomunikasi dan melaksanakan penyampaian 

produk, khasnya dalam aspek kepuasan kepada pengguna sasaran. 
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Strategi pemasaran 4 P boleh dikatakan sebagai tindakan empat serangkai 

oleh pemasar untuk menawarkan produk kepada pelanggan sasaran dengan cara 

yang lebih efektif. Sementara tambahan 3P lagi kepada bauran tersebut adalah 

sebagai pelengkap yang khususnya disarankan bagi industri yang menawarkan 

produk jenis perkhidmatan/servis (Kotler, 2007:16 ). 

 
 


