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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. PENGERTIAN KOMUNIKASI 

Menurut Effendi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

penyampaian pesan oleh komunikator (orang yang menyampaikan pesan) kepada 

orang lain (komunikan) untuk memberikan atau untuk mengubah sikap, pendapat 

atau perilaku baik secara langsung (lisan) maupun tak langsung. Pada dasarnya 

komunikasi berasal dari kata latin Communis yang artinya membuat kebersamaan 

atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Selain itu juga 

komunikasi berawal dari kata Communico yang artinya membagi. Ada beberapa 

pengertian komunikasi menurut para ahli dalam bukunya (Cangara, 2010:19) 

adalah sebagai berikut: 

- Salah satu definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi 

mengatakan komunikasi ialah suatu transaksi, proses simbolik, 

menciptakan hubungan antar manusia, melalui pertukaran pesan, untuk 

menguatkan sikap serta berusaha mengubah tingkah laku orang lain.  

- Menurut Everett M. Roger komunikasi adalah proses dimana sebuah 

gagasan bertukar dari sumber kepada penerima yang mana dimaksudkan 

untuk mengubah tingkah laku sang penerima.  

- Dan menurut D. Lawrence Kincaid komunikasi ialah dimana ada 2 orang 

atau lebih yang membentuk suatu kelompok dan saling bertukar informasi 

dengan pengertian yang sangat mendalam satu sama lainnya. 
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2.2. PENGERTIAN KOMUNIKASI PEMASARAN 

2.2.1. Komunikasi Pemasaran (Marketing Communications) 

Komunikasi pemasaran atau yang biasanya lebih dikenal sebagai Marketing 

Communication merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik 

terutama target pasar mengenai keberadaan produk di pasar. Bauran promosi adalah 

konsep umum yang biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Disebut 

bauran promosi karena biasanya produsen sering menggunakan berbagai jenis 

promosi secara serentak dan terintegrasi dalam suatu rencana strategi promosi 

produk. Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi pemasar. Tanpa 

komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 

mengetahui keberadaan produk dipasar (Sunarto, 2003: 174). 

Komunikasi pemasaran adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan 

secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk meyampaikan pesan 

kepada publik terutama konsumen yaitu melalui saran mengenai perbedaan produk 

di pasar. Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk 

mewujudkan suatu produk, jasa, dan juga ide yang mana bisa dikembangkan serta 

dapat diaplikasikan sesuai strategi yang sudah dirancang terlebih dahulu (Sukma, 

2014). 

Marketing Communication juga dapat dikatakan sebagai aktivitas 

perusahaan untuk memberikan informasi, untuk menarik konsumen sehingga 

melakukan pembelian (komunikasi persuasif), dan mengingatkan konsumen secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap produk dan merek yang dijual. 
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Komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan agar dapat membuat dialog dan 

membangun hubungan dengan konsumen tetap (Kotler, 2009: 172). Kepopuleran 

komunikasi pemasaran terintegritas memunculkan paragdigma baru dalam 

pemasaran. Bila sebelumnya menejer memandang merek, iklan, promosi, 

penjualan, dan hubungan masyarakat yang seolah olah terpisahkan, kini menejer 

mulai menggabungkannya setelah memahami pentingnya integrasi (Hermawan, 

2012: 51). 

Dalam rangka merancang komunikasi pemasaran yang efektif, setiap 

produsen perlu memahami proses komunikasi secara umum. Proses komunikasi 

yang terdiri dari pelaku komunikasi (komunikaror & komunikan), alat komunikasi 

(pesan dan media), fungsi komunikasi (encoding, decoding, respon, dan feedbeck), 

dan gangguan. Begitu pula dengan suatu model komunikasi yang dikemukakan 

oleh Harold Lasswel berupa ungkapan “Who, Says What, In Which Channel, To 

Whom, With What Effect? Atau dalam bahasa Indonesia adalah, siapa, mengatakan 

apa, dengan media apa, kepada siapa, dengan pengaruh apa/ berdampak apa. Model 

ini menggambarkan suatu proses komunikasi dan fungsi-fungsi dari pesan tersebut 

(Mulyana, 2007:147).  

1. Who (Siapa/Komunikator) 

Siapa dapat diartikan sebagai komunikator yaitu pelaku atau pihak yang 

mempunyai kebutuhan serta tujuan untuk memulai komunikasi. Pihak 

tersebut bisa berupa personal individu, kelompok, organisasi, ataupun 

sebuah Negara sebagai komunikator. 
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2. Says What (Pesan) 

Says disini diartikan sebagai pesan apa yang ingin disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan (penerima) yang biasanya berupa suatu 

informasi.  

3. In Which Channel (saluran/media) 

Suatu alat/media yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

4. To Whom (siapa/penerima) 

Seseorang yang biasanya disebut sebagai komunikan ataupun khalayak 

yang menerima suatu pesan dari komunikator. 

5. With What Effect (dampak/efek) 

Suatu dampak atau akbiat yang terjadi pada komunikan setelah 

menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator seperti perubahan 

sikap dan bertambahnya pengetahuan. 

Pengirim pesan harus memahami audience yang ingin dituju dan respon apa 

yang diharapkan. Pengirim pesan juga harus melakukan proses encoding 

sedemikian rupa hingga bisa dipahami dan diinterpretasikan sama oleh penerima 

dalam proses decoding yang bisa dilakukan. Selain itu komunikator harus 

mengirim pesan melalui media yang efisien agar dapat menjangkau audience 

sasaran tertentu. Proses komunikasi bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. 

Ini dikarenakan kemungkinan adanya gangguan yang bisa menghambat efektivitas 

komunikasi. Gangguan tersebut bisa berupa perselisihan pesan antar pesaing, 
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gangguan fisik, masalah semantic, perbedaan budaya dan ketiadaan umpan balik 

(Tjiptono, 2012: 343).  

Table Proses Komunikasi  

                                               Gambar. 2.1 

                                          Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Takada, H. Chattalas, C., Kramer, T., 2009. International Marketing and communication, ed. 10. 

New York: The McGraw-Hill Companies.  

Model komunikasi pemasaran meliputi pengirim pesan dan juga sumber. 

Proses pertama pesan datang dari sumber. Dalam pemasaran sumber berarti pihak 

yang mengirimkan pesan kepada konsumen. Proses selanjutnya yaitu pemasar 

menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara 

positif oleh konsumen. Menentukan jenis komunikasi yang digunakan, dan jenis 

promosi yang dipakai disebut encoding sebagai proses menterjemahkan tujuan 

komunikasi kedalam bentuk-bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada penerima. 
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Proses selanjutnya menyampaikan pesan melalui media, jika pesan 

dirancang dalam bentuk iklan, otomatis pesan harus disampaikan melalui media 

cetak atau elektronik. Apabila pesan yang disampaikan sudah ditangkap dan 

dimengerti oleh komunikan/penerima, maka komunikan akan memberikan respon 

terhadap pesan yang disampaikan. Proses dalam menginterpretasikan pesan yang 

diterima disebut sebagai proses decoding. Jika pesan yang disampaikan diterima 

dengan baik maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku 

komunikan. Sikap tersebut akan mendorong pembelian dan membentuk sikap 

positif terhadap produk.  

Proses yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik atas pesan yang sudah 

dikirim. Komunikan mengevaluasi apakan pesan yang disampaikan sesuai dengan 

yang diharapkan, artinya mendapatkan respond dan tindakan yang positif dari 

konsumen, atau justru sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat melalui tingkat 

penjualan produk, apabila mengalami peningkatan bearti pesan yang disampaikan 

efektif (Setiadi, 2010: 175). 

2.2.2.  Perencanaan Komunikasi.  

Perencanaan adalah alat dalam kepemimpinan untuk menentukan apa yang 

dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, 

suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Seperti juga dijelaskan oleh Steiss 

(dalam Salusu, 1996: 500) bahwa perencanaan strategi sebagai komponen dari 

menejemen strategi yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih 

berbagai kebijaksanaan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber 
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daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan 

organisasi. 

Perencanaan strategi adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu 

instrument untuk mendidik para menejer, para pejabat inti, pejabat menengah dan 

kepala-kepala unit kerja. Perencanaan strategi juga dapat diartikan sebagai suatu 

metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-

keputusan dan tindakan mereka memounyai dampak terhadap masa depan dengan 

cara yang konsisten dan rasional. 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan ke mana kita harus 

pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai 

ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, dengan kata lain 

perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk 

cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting sesudah unsur organisasi. 

Perencanaan merupakan titik awal untuk bekerjanya suatu organisasi. Karena itu, 

fungsi perencanaan (dalam Cangara, 2013: 23-24) sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah 

2. Memberi arahan (fokus) atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai, terutama 

dalam mengatasi ketidakpastian dengan memilih jalan yang terbaik. Bahkan 

dalam keadaan stabil pun perencanaan masih diperlukan. 

3. Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumberdaya dalam rangka mencapai 

tujuan secara efektif. 
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4. Melakukan perkiraan (forecasting) terhadap kendala yang mungkin terjadi dan 

hasil (output) yang akan diperoleh.  

5. Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam ranah 

perencanaan yang telah ditetapkan. 

6. Memberi kesempatan untuk memilih alternative terbaik guna mendapatkan hasil 

yang lebih baik. 

7. Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah yang 

dihadapi. 

8. Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dahulu. 

9. Menetapkan mekanisme pemantauan (monitoring) dan instrument alat ukur 

untuk keperluan evaluasi. 

Perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan yang 

berguna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan 

komunikasi perencanaan diperlukan untuk menerapkan program program yang 

ingin dicapai, dalam bantuk pencitraan, pemasaran, penyebarluasan, gagasan, kerja 

sama, atau pembangunan infrastruktur komunikasi. Perencanaan komunikasi 

adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Sumber daya tersebut berupa media massa atau komunikasi 

antarpribadi, dan juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan 

menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok 

dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (Cangara, 2013: 41 & 

45). 
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2.2.3. Proses Strategi Pemasaran. 

 Strategi pemasaran dihasilkan dari proses pengambilan keputusan yang 

dikutip dalam (Hermawan, 2012: 46) sebagai berikut: 

“(1) Mendefinisikan permasalahan pemasaran (peluang), (2) Pengumpulan 
fakta yang relevan dengan suatu masalah, serta penjabaran definisi sumber yang 
tepat dari fakta yang berguna atau informasi, (3) Menganalisi fakta, (4) Menentukan 
alternative atau pilihan untuk memecahkan masalah, (5) Pemilihan alternative yang 
terbaik dan membuat keputusan”. 

Selain itu dalam suatu bauran pemasaran terdapat 2 strategi yang sering 

digunakan diantaranya ialah Push dan Pull strategi. Push Strategy ialah merupakan 

suatu strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi dagang 

untuk mendorong produk melalui saluran distribusi. Produsen mempromosikan 

produk kepada pedagang grosir, selanjutnya kepada pengecer dan pengecer turun 

kepada konsumen yang dituju. Sedangkan Pull Strategy adalah Merupakan suatu 

promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen 

untuk menarik permintaan konsumen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 

sebagai berikut: 
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Gambaran Aliran Arus Push dan Pull Strategy 

2.2.4. Macam-Macam Komunikasi Pemasaran. 

Komunikasi Pemasaran bisa juga disebut sebagai bauran promosi 

(Promotion Mix). Seperti namanya, bauran pemasaran atau bauran promosi yaitu 

suatu perpaduan antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat yang bertujuan untuk meraih tujuan iklan dan pemasaran, dan juga 

pemasaran langsung.  Definisi dari kelima alat promosi utama tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Periklanan: segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk 

persentasi yang menawarkan pesan secara universal dalam bentuk gagasan, barang 

ataupun jasa. Dengan mengiklankan suatu produk, dapat memberikan kesempatan 

kepada audiens untuk menerima dan membandingkan pesan yang telah 

disampaikan. Penjualan personal adalah sebuah persentasi pribadi oleh para 

produsen perusahaan dalam rangka menjalin komunikasi agar terciptanya satu 

gagasan yang sama kepada komunikan dan membangun hubungan dengan 

konsumen. Promosi penjualan yaitu sebuah kegiatan jangka pendek untuk 

mendorong penjualan produk ataupun jasa. Kegiatan ini biasanya menggunakan 

sejumlah alat seperti: undian, kupon, sampel, diskon kontes dan juga yang lainnya. 

Hubungan masyarakat atau biasanya di dalam dunia marketing kerap sekali kita 

sebut sebagai Publik Relation, alat ini membantu membangun hubungan baik 

dengan publik untuk mendapatkan sebuah kesepakatan/dukungan, membangun 

citra perusahaan yang baik, dan menanggapi segala bentuk terpaan yang merugikan 

dari eksternal perusahaan. Pemasaran langsung yaitu kegiatan komunikasi secara 
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langsung dengan sejumlah konsumen untuk memperoleh tanggapan langsung serta 

respon baik ataupun buruk terhadap produk yang dipasarkan (Sunarto, 2003: 370). 

Menentukan perumusan strategi pemasaran adalah salah satu misi dan 

tujuan sebuah perusahaan. Perencanaan strategi pemasaran yaitu sebuah pemasaran 

yang dilakukan perusahaan untuk suatu nilai kepada konsumen/pelanggan dan 

menciptakan hubungan yang menguntungkan. Dengan memfokuskan segmentasi 

dan penetapan target, menciptakan pembeda serta positioning di lingkungan pasar, 

dan menguasai keseluruhan pasar sehingga dapat mengerucutkan segmen menjadi 

sub-sub kecil yang menjanjikan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. 

Bauran pemasaran terdiri dari berbagai factor yaitu: Produk, harga, tempat, dan 

promosi. Selain itu untuk menemukan strategi dan bauran pemasaran terbaik, 

perusahaan melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan kendali 

pemasaran. Dengan beragam kegiatan tersebut perusahaan dapat menfokuskan 

terhadap konsumen dan memasukannya kedalam lingkungan pemasaran (Kotler, 

2008: 58). Terdapat 4 kompenen bauran komunikasi pemasaran yang perlu 

diperhatikan dalam pemasaran, seperti yang dikutip (Hermawan, 2012: 33) dilihat 

dari sudut pandang penjual (4P): 

• Tempat yang strategis (place) 

• Produk yang bermutu (product) 

• Harga yang kompetitif (price) 

• Promosi yang gencar (promotion) 

 



 23 
 

Dari sudut pandang konsumen: 

• Kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs and wants) 

• Biaya konsumen (cost to the customer) 

• Kenyamanan (convenience) 

• Komunikasi (communication) 

2.2.5. Hubungan Antara Strategi dan Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 

dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah 

perusahaan. Seperti yang kita ketahui definisi “strategi adalah serangkaian 

rancangan besar yang mengimplementasikan bagaimana sebuah perusahaan harus 

berjalan untuk mencapai tujuannya.” Strategi pemasaran tidak hanya diperuntukan 

bagi usaha berskala besar saja. Usaha kecil juga membutuhkan strategi pemasaran 

untuk mengembangkan usahanya, karena sering kali pada saat kondisi kritis justru 

usaha kecilah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan 

masyarakat. Hubungan strategi dan pemsaran menjadi penting dalam dunia bisnis, 

karena dalam hakikatnya hubungan ini merupakan langkah-langkah kreatif yang 

berkesinambungan yang diupayakan oleh sebuah perusahaan guna mencapai target 

pemasaran terbaik dalam rangka meujudkan kepuasan konsumen secara maksimal.   

Strategi merupakan daya kreatifitas dan daya cipta (inovasi) serta 

merupakan cara untuk mencegah penurunan jumlah konsumen dan jatuhnya daya 

saing produk bisnis di pasar. Strategi pemasaran yang menyatu merupakan 

rangkaina proses pemasaran secara maksimal. Melalui strategi ini sebuah proses 
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pemasaran yang baik dapat dipertahankan, memberikan cara-cara yang baru yang 

membuat para pelanggan senantiasa menemukan keunikan dalam produk, hal ini 

merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan dalam pemasaran. 

Hubungan antara strategi dan pemasaran yang saling berkaitan memberikan 

berbagai macam inovasi kretifitas dalam melakukan penyusunan strategi 

pemasaran. Hal tersebut dapat dilihat pada table yang dikutip (Hermawan, 2012: 

34) berikut: 

                                                Gambar. 2.3 

 

                             Hubungan pemasaran & Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.blogs.marketpath.com 
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Desain strategi pemasaran meliputi cara terbaik mencapai tujuan pemasaran 

dengan menggunakan kiat-kiat memaksimalkan desain website, periklanan 

(advertising), hubungan masyarakat (public relations), promosi lokasi (location 

promotion), social networking/social media, penetapan harga (pricing), membuat 

acara / tayangan langsung (live event), pengemasan (packaging), sebagai upaya 

penciptaan kreativitas dan inovasi pada bidang-bidang yang memang merupakan 

focus utama strategi pemasaran.  

2.2.6. Pengembangan Komunikasi Pemasaran Efektif. 

Proses pengembangan komunikasi pemasaran yang efektif meliputi delapan 

tahap pokok yang saling terkait, seperti dikutip (Tjiptono, 2012: 343) yaitu:  

a. Menentukan Target Audience 

Dapat mempengaruhi keputusan mengenai apa (what), bagaimana (how), kapan 

(when), dimana (where), dan kepada siapa (whom) pesan akan disampaikan yang 

biasanya dijadikan target utama. 

b. Menentukan Tujuan Komunikasi 

Hal tersebut diarahkan pada pengembangan respon yang diharapkan pada tiga 

tahap: kognitif, afektif dan konatif.  

c. Merancang Pesan 

Apa yang akan disampaikan, bagaimana cara yang logis dalam penyampaian pesan, 

bagaimana cara menyampaikan nya secara simbolis, siapa yang harus 

menyampaikannya. 
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d. Memilih saluran komunikasi 

Saluran komunikasi personal, terdiri atas dua atau lebih orang yang saling 

berkomunikasi secara langsung, baik dengan tetap muka melalui telepon, via email, 

online chatting, maupun dalam bentuk persentasi. Saluran komunikasi non-

personal yang meliputi media dan event. 

e. Menyusun Anggaran Komunikasi Total 

Metode penentuan anggaran promosi yang banyak diterapkan: 

✓ Affordable method, yaitu menetapkan besarnya anggaran promosi berdasarkan 

kemampuan finansial atau dana yang tersedia di perusahaan. 

✓ Percentage of sales method, adalah menetapkan anggaran promosi berdasarkan 

persentase tertentu dari penjualan (baik penjualan saat ini ataupun prediksi 

penjualan) atau berdasarkan persentase dari harga jual. 

✓ Competitive parity method, yakni menetapkan anggaran promosi untuk mencapai 

keseimbangan share of voice dengan para pesaing. Dengan kata lain besarnya 

pengeluaran promosi harus sama atau proposional dengan pengeluaran promosi 

para pesaing. 

✓ Objective and task method, menentukan anggaran promosi melalui beberapa 

langkah sistematis yang terdiri atas merancang tujuan spesifik, menetapkan tugas 

tugas spesifik (program promosi) yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan 

tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya pengimplementasian tugas tugas 

tersebut. 

 



 27 
 

f. Menentukan Bauran Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Mengalokasikan dana promosi yang dianggarkan untuk lima elemen bauran 

komunikasi pemasaran terintegrasi, periklanan, promosi penjualan, public relation, 

personal selling dan direct & online marketing. 

g. Mengimplementasikan IMC (Integreted Marketing Communication) 

Apabila semua langkah di atas diputuskan dengan cermat maka langkah berikutnya 

adalah menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang telah 

direncanakan. 

h. Mengumpulkan Umpan Balik (Feedback) 

Setelah mengimplementasikan rencana IMC, perusahaan harus mengukur 

dampaknya pada target audiens. Ukuran ukuran yang bisa digunakan antaralain 

meliputi beberapa banyak orang yang mengenal atau mengingat pesan yang 

ditampilkan (recall dan recognition), frekwensi audiens melihat atau mendengar 

pesan tersebut, sikap audiens terhadap produk dan perusahaan serta respon audiens 

(beberapa orang yang membeli, menyukai, puas, tidak puas, dan 

merekomendasikan produk kepada pihak lain). 

2.3. Teori (IMC) Integreted Marketing Communication 

Berkembangnya berbagai macam inovasi dan kreatifitas pada komunikasi, 

pesan, dan kalayak memaksa perusahaan untuk menoleh pada IMC (Integreted 

Marketing Communication). IMC adalah sebuah perencanaan komunikasi 

pemasaran yang memiliki nilai tambah dari perencanaan secara baik dan memiliki 

ruang lingkup luas, mempelajari berbagai bentuk bauran komunikasi seperti iklan, 
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respons langsung, promosi penjualan, dan juga menjalin hubungan masyarakat 

yang baik. The Northwestern University Medill School of Jurnalism mendefinisikan 

IMC adalah: 

“Sebagai proses mengelola semua sumber-sumber informasi menyangkut produk 
atau pelayanan dimana seorang pelanggan yang memiliki proses didorong 
sedemikian rupa agar prilakunya tergerak untuk mewujudkan penjualan dan 
membentuk loyalitas konsumen. Secara singkat komunikasi pemasaran terintegrasi 
adalah menyatukan perencanaan, tindakan dan koordinasi pada semua wilayah 
komunikasi pemasaran dan juga memahami konsumen menyangkut apa 
sesungguhnya tanggapan konsumen” (Hermawan, 2012: 52). 

Selain itu, komunikasi pemasaran terintegrasi dapat mengintegrasikan dan 

mengkordinasikan berbagai saluran komunikasi perusahaan untuk mengantarkan 

pesan yang jelas, konsisten dan menarik tentang organisasi dan produknya (Kotler, 

2008: 120). 

Integreted Marketing Communication membantu perusahaan 

mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif dalam berkomunikasi dan 

membangun hubungan dengan konsumen mereka. Ada beberapa faktor perubahan 

signifikan dalam pemasaran dan lingkungan komunikasi yang berkontribusi 

terhadap perkembangan IMC menurut Richard J. Semenik (dalam Hermawan, 

2012: 53) adalah: Fregmentasi media, semakin baiknya penilaian khalayak 

menyangkut teknologi database, pemberdayaan konsumen, meningkatnya ragam 

iklan, dan tuntutan akan tanggung jawab yang lebih besar. 

Ada 5 elemen penting dalam macam-macam komunikasi terintegritas, 

seperti yang sudah dijelaskan sebulumnya (Sunarto, 2003: 370) yaitu: 
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- Periklanan 

- Penjualan Personal 

- Promosi Penjualan 

- Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

- Penjualan Langsung 

Dari kelima element komunikasi pemasaran di atas tak jarang kita 

mendengar istilah Public Relation atau biasanya disingkat PR. Public relation 

merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur goodwill antara perusahaan dan 

berbagai kelompok masyarakat. Upaya PR ditujukan pada sejumlah pihak termasuk 

para pegawai, pemasok, pemegang saham, pemerintah, public, kelompok tenaga 

kerja, kelompok LSM, dan konsumen. PR berkaitan kesemua organisasi public 

yang terkait. Dengan kata lain, sebagian kegiatan PR tidak melibatkan pemasaran 

saja tetapi juga masalah menejemen umum. Aspek PR yang lebih luas ini bisa 

disebut dengan PR umum. Secara khusus interaksi dengan para pegawai, pemegang 

saham, kelompok kerja, dan para pemasok merupakan dari PR nonpemasaran 

perusahaan umum.  

Interaksi antara organisasi dengan konsumen yang melibatkan aspek PR 

dan berorientasi dengan pemasaran disebut sebagai marketing public relation atau 

MPR. Selanjutnya MPR dibagi menjadi 2 yaitu MPR proaktif dan MPR reaktif, 

MPR proaktif ditentukan oleh tujuan pemasaran perusahaan sehingga lebih 

berorientasi ofensif ketimbang defensive serta mencari peluang ketimbang 

pemecahan masalah. Peran utama MPR proaktif adalah memperkenalkan produk 

atau revisi produk pada suatu area. MPR proaktif diintegrasikan dengan sarana IMC 
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lainnya untuk menghasilkan exposure tambahan tentang produk, kesan yang layak 

diberikan dan kredibelitas.  

Sementara itu, MPR reaktif menggambarkan prilaku PR dan merespon 

pengaruh dari luar. Prilaku ini timbul sebagai hasil dari tekanan eksternal dan 

tantangan yang disebabkan oleh persaingan, pergeseran iklan konsumen, perubahan 

kebijakan pemerintah, atau pengaruh eskternal lainnya. MPR reaktif biasanya 

berkaitan dengan perubahan perubahan yang mempunyai konsekuensi negative 

bagi suatu organisasi. MPR reaktif berupaya memperbaiki reputasi perusahaan, 

mencegah erosi pasar dan merebut kembali penjualan yang hilang (Shimp, 2000: 

253). 

2.3.1. Strategi Program Pemasaran. 

 Ada 2 macam strategi yang biasanya digunakan dalam bauran pemasaran 

yaitu strategi dorong ataupun Tarik. Strategi dorong (Push Strategy) meliputi 

tindakan mendorong produk melalui saluran distribusi agar dapat sampai kepada 

konsumen/target audience. Pembuat produk mengarahkan aktivitas pemasarannya 

terutama penjual personal dan juga promosi dagang kepada anggota saluran agar 

mereka ikut serta membawa produk dan mempromosikannya kepada konsumen 

terakhir. Apabila menggunakan strategi Tarik (pull Stratgegy) pembuat produk 

mengarahkan pasarnya (terutama lewat iklan dan promosi konsumen) kepada 

konsumen akhir agar mereka mau membeli produk tersebut. Jika strategi itu efektif, 

konsumen kemudian akan meminta produk tersebut dari anggota saluran, yang 

pada gilirannya akan memintanya kepada pembuat produk. Jadi, pada strategi Tarik 
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permintaan konsumen akan menarik produk tersebut melalui saluran (Sunarto, 

2003: 394).  

 

2.3.2. Model Komunikasi Pemasaran Terintegrasi (IMC) 

Model komunikasi terintegritas mencoba untuk mengintegrasikan semua 

unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi bahwa tidak ada satu unsur pun yang 

terpisah dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Berikut paparan 

menyangkut model IMC yang ada. Bauran komunikasi pemasaran dapat dijabarkan 

menjadi beberapa unsur yang terkait erat dengan upaya untuk menciptakan ekuitas 

merek (brand equity). Komunikasi pemasaran yang baik dalam pelaksanaannya 

akan berdampak pada persepsi positif (kepercayaan) terhadap merek yang 

disampaikan, begitu juga sebaliknya kepercayaan merek akan memperlancar 

komunikasi pemasaran terintegritas. Model komunikasi pemasaran terintegritas 

yang ditunjukan (dalam Hermawan, 2012: 54) adalah sebagai berikut: 
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Gambar. 2.4 

Model Komunikasi Pemasaran Terintegritas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Tabel. 2.1 

No Program Komunikasi Pemasaran 

1.  Periklanan 

Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa yang 
dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Dengan karakteristik: 

• Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis 
• Dapat mengulang pesan berkali-kali 
• Bersifat impersonal, dan komunikasi satu arah 
• Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media 

2.  

 

Promosi penjualan 

Bersifat insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 
membeli suatu produk atau jasa. Dengan karakteristik: 

• Menggunakan berbagai cara pendekatan  
• Menarik perhatian pelanggan 
• Menawarkan kekuatan dari insentif untuk membeli 
• Mengundang dan cepat memberikan penghargaan atas respons konsumen 
• Efeknya hanya berjangka pendek 
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3.  

 

Acara dan Pengalaman 

Merupakan pengembangan publisitas yang mengacu pada pengadaan kegiatan 
organisasional yang sifatnya mendukung promosi. Dengan karakteristik: 

• Merupakan dukungan untuk pendekatan individu dan public 
• Berorentasi pada pencapaian pasar sasaran yang terbatas namun efektif 

Akan tetapi dengan bertambahnya jaman pesaing pasar semakin ketat, di mana 
konsumen sekarang pada dasarnya bisa memilih sesuai selera serta 
berkembangnya berbagai jenis media baru dan semakin canggihnya konsumen. 
Maka bauran komunikasi dapat dirumuskan menjadi: 
 
Periklanan, Promosi penjualan konsumen, Promosi dagang dan co-marketing, 
Pengemasan (packaging), titik penjualan (point of purchase), Penjualan promosi, 
Hubungan masyarakat, Publisitas merek, Periklanan korporat, Internet, 
Pemasaran langsung, Kontak yang memberikan pengalaman: acara dan 
sponsorship, Layanan pelanggan, Berita dari mulut ke mulut (word of mouth). 

4.  Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau 
produk individualnya. Dengan karakteristik: 

• Sangat terpercaya 
• Bisa meraih orang yang menghindari tenaga penjualan dan periklanan 
• Dapat mendramatisir perusahaan dan produk 
• Sangat berguna 
• Efektif dan ekonomis 

 
5.  Penjualan Personal 

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan 
presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Dengan karakteristik: 

• Melibatkan interaksi pribadi 
• Memungkinkan pengembangan hubungan erat 
• Perangkat promosi yang sangat mahal 

6.  Pemasaran Langsung 

Penggunaan berbagai bentuk media dan alat penghubung nonpersonal lain untuk 
berkomunikasi secara langsung dengan/atau mendapatkan tanggapan langsung 
dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Dengan karakteristik: 

• Bentuknya yang beragam mencerminkan empat subkarakter, nonpublic, 
segera, seragam dan interaktif.  

• Sangat tepat untuk pasar sasaran tertentu yang dituju. 
Brand Equity 

 Ekuitas merek adalah seperangkat asset dan kepercayaan brand yang terkait 
brand tertentu, nama dan symbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai 
yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar/perusahaan 
maupun pelanggan. Unsur-unsur brand equity tersebut meliputi kesadaran brand, 
citra brand, brand response, dan hubungan brand. 

 Kesadaran akan Brand 
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Kesadaran merek (brand awarennes) adalah kemampuan dari seorang calon 
pembeli (potential buyer) untuk menggali atau mengingat suatu merek yang 
merupakan bagian dari suatu katagori produk. 
 
4 hal yang diciptakan melalui kesadaran merek: 
•Sebuah dasar dimana asosiasi lain dapat diikatkan terhadap merek. 
•Keakraban atau kesukaan 
•Substansi/komitmen 
•Brand yang menjadi bahan pertimbangan. 

 Citra merek 

Suatu keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap sebuah citra-merek atau 
persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti cermin dalam 
asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Selain itu, citra merek merupakan 
syarat dari merek yang kuat dan citra adalah persepsi yang relative konsisten 
dalam jangka panjang. 

 Respon terhadap Merek 

Respons terhadap merek (brand response/loyality), merupakan ukuran kesetiaan 
seorang pelanggan pada sebuah merek. Tingkatan loyalitas adalah sebagai 
berikut:  

• Loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali 
tidak tertarik pada brand apapun yang ditawarkan. 

• Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang 
digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. 

• Tingkat ketiga berisi orang orang yang puas 
• Tingkat keempat adalah konsumen yang benar benar menyukai brand 

tersebut 
• Dan yang terakhir atau teratas para pelanggan yang setia, para pelanggan 

yang mempunyai suatu kebanggaan dalam menemukan dan menjadi 
pengguna suatu brand. 

 

 

 Hubungan dengan brand 

Suatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk asosiasi ini tidak 
hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Hubungan dengan 
suatu brand akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau 
penampakan untuk mengkomunikasikannya. 
 

 

Sumber: Hermawan, (2012) 
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2.4. FOKUS PENELITIAN. 

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada Bagaimana Aktivitas Komunikasi 

Pemasaran yang dijalankan Sengkaling Fitness Centre dalam meningkatkan jumlah 

membership. Yang dimaksud dengan Aktivitas Komunikasi Pemasaran dalam 

penelitian ini adalah kegiatan bauran promosi pemasaran, penetapan media yang 

digunakan, hambatan dalam melakukan promosi pemasaran, dan peluang 

Sengkaling Fitness Centre dalam menentukan segmen pasar yang tepat. 

Adapun hambatan dalam penelitian ini, berupa keadaan yang merugikan serta 

dapat mengganggu jalannya aktivitas bauran promosi pemasaran sehingga 

mempersulit divisi marketing Sengkaling Fitness Centre dalam menjalankan 

tugasnya, yaitu dengan adanya tempat-tempat kebugaran (Gym) baru yang 

bermunculan serta kurangnya minat masyarakat untuk berolahraga dalam menjaga 

kesehatan tubuh. 

 

 

 

 

 


