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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Strategi 

Strategi ialah suatu kegiatan percakapan untuk mencapai sasarannya 

melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang 

paling menguntungkan (Salusu, 2015:71). Swastha mengemukakan strategi 

adalah beberapa rancangan yang menggambarkan bagaimana perusahaan 

harus beroperasi untuk mencapai tujuannya (dalam Hermawan, 2012:33)  

Strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya 

yang mudah dipahami oleh setiap anggota manajemen dan setiap karyawan 

dalam organisasi. Diuraikan dengan secara jelas, apa yang akan dilakukan, 

mengapa demikian, siapa yang akan bertanggung jawab untuk 

mengoperasionalisasikan strategi, berapa banyak biaya yang harus 

dikeluarkan untuk menyukseskan strategi, berapa lama waktu diperlukan 

untuk operasionalisasi strategi, dan hasil apa yang diperoleh dari strategi 

tersebut. Dengan informasi yang jelas, setiap orang akan tergugah untuk 

melaksanakannya, selama informasi itu memberikan harapan bagi para 

karyawan (Salusu, 2015:73). 

2.1.1 Komponen-Komponen dalam Strategi 

Terdapat beberapa komponen strategi menurut (Salusu, 2015:70) antara 

lain: 
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1. Tujuan dan Sasaran. 

Tujuan merupakan keinginan yang ingin di capai dalam waktu yang telah 

ditentukan, relatif tidak mengenal batas waktu. Sementara sasaran sesuatu 

yang telah mengarah pada kegiatan untuk mencapai tujuan. Sasaran lebih 

terikat dengan waktu, dapat diukur dan dapat dihitung secara terus menerus. 

2. Lingkungan. 

Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain, di mana 

lingkungan mampu mengubah sasaran dan sebaliknya sasaran organisasi 

dapat mengontrol lingkungan. Dalam peluang terdapat dua lingkungan yaitu 

lingkungan makro yang merupakan masyarakat luas dan lingkungan mikro 

yang mana terdapat dalam tubuh organisasi  (Shirley, 1978). 

3. Kemampuan 

Merupakan gambaran apa yang dibuat dalam organisasi tersebut, karena 

seluruh kegiatan fokus pada kekuatan organisasi.   

4. Kompetisi. 

Kompetisi merupakan persaingan dalam sebuah usaha maupun organisasi 

maka, hal ini tidak dapat diabaikan dalam merumuskan strategi. 

5. Pembuat strategi. 

Menunjuk siapa yang kompeten dalam membuat strategi untuk 

kelangsungan suatu organisasi. 

6. Komunikasi. 

Melalui komunikasi yang baik maka strategi yang diharapkan bisa berhasil. 

Informasi yang tidak diberikan secara lengkap akan mempengaruhi dalam 

kegiatan strategi.  
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2.1.2  Prinsip-Prinsip untuk Menyukseskan Strategi 

Hatten dan Hatten (1988) dalam (Salusu, 2015:72-73) memberi 

beberapa petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses. 

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya dalam arti strategi yang 

dibuat jangan melawan arus. Ikuti arus perkembangan dalam masyarakat 

yang dapat memberi peluang. 

2. Sebaiknya organisasi tidak membuat satu strategi tetapi strategi yang dibuat 

harus konsisten dan berhubungan satu dengan lainnya. Dalam arti strategi 

yang dibuat tidak bertolak belakang dengan kondisi dan strategi lainnya.  

3. Strategi yang efektif baiknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber 

daya tidak memisahkan satu dengan yang lainnya agar kekuatannya tidak 

terpisah-pisah karena hal ini dapat merugikan organisasi.  

4. Strategi baiknya lebih memusatkan perhatian pada kekuatannya tetapi juga 

memanfaatkan kelemahan pesaing sehingga dapat membuat langkah yang 

tepat untuk menempati posisi yang lebih kuat. 

5. Sumber daya adalah salah satu yang sangat penting di dalam sebuah 

organisasi.  

6. Strategi harus memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar, oleh sebab 

itu, suatu strategi harus dapat selalu dikontrol dengan baik. 

7. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai, 

jangan menyusun strategi di atas kegagalan. 

8. Salah satu tanda suksesnya strategi adalah dengan adanya dukungan dari 

pihak-pihak yang terkait, terutama dari para eksekutif dan semua pimpinan 

unit kerja dalam organisasi. 

 



12 
 

2.2 Strategi Komunikasi 

Strategi adalah suatu keputusan terkait apa tindakan yang akan dijalankan, 

agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam merumuskan strategi 

komunikasi, harus memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang 

mungkin akan dihadapi di masa depan untuk mencapai efektivitas (Arifin 

1984:10).  

Komunikasi menurut Stoner dan Wankel dalam Moekijat (2003:61) 

mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses seseorang 

berusaha memberikan pengertian melalui penyampaian pesan yang berupa 

lambang. Himstreet dan Baty dalam Moekijat (2003:74) mengemukakan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih melalui suatu sistem simbol, isyarat dan perilaku 

lainnya yang tidak lazim dimasyarakat. Yoeti (2001:78) menjelaskan bahwa 

komunikasi penting bagi manusia sebab tanpa komunikasi tidak akan terjadi 

suatu interaksi dan tukar menukar pengetahuan atau pengalaman. Menurut 

Yoder komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi, ide, sikap, pikiran 

dan pendapat sedangkan menurut Dale S. Beachi komunikasi merupakan  

sebuah penyampaian informasi dari orang yang satu kepada orang lainnya 

(Moekijat, 2003:80).  

Harold D. Laswell dalam Nurudin (2016:37) mendefinisikan pada 

dasarnya komunikasi merupakan proses yang menjelaskan; siapa yang 

mengatakan? Apa yang dikatakan? Melalui saluran apa? Kepada siapa? Dan 

Efeknya apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what 

effect?). Sementara menurut Everett M. Rogers dan D. Lawrence Kincaid 
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dalam Nurudin (2016:40) mengatakan komunikasi adalah suatu proses di 

mana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi dengan satu 

sama lainnya yang pada gilirannya akan saling terjadi pengertian yang 

mendalam.   

Sedangkan pengertian Strategi komunikasi adalah sebuah cara untuk 

dalam melaksanakan perencanaan komunikasi. Konsepnya bagian dari 

perencanaan dalam strategi komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

(Cangara, 2014:64). Strategi komunikasi merupakan suatu tindakan komunikasi 

yang dilakukan untuk sesuatu yang telah  dirancang sebagai target perubahan. 

Dalam suatu strategi komunikasi pemasaran target utama adalah bagaimana 

membuat orang sadar bahwa dia memerlukan suatu produk, jasa agar mereka 

mau membeli produk dan memakai jasa tersebut (Bungin, 2015: 62). 

 

2.2.1 Fungsi Strategi Komunikasi 

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

yaitu: 

a. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, 

dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil 

yang optimal. 

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

kemudahan yang diperoleh atau dioperasionalkan yang mana jika 

dibiarkan akan merusak nilai-nilai yang telah dibangun. 
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2.2.2 Tujuan Strategi Komunikasi 

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

(Effendy, 2013:32), menyatakan bahwa tujuan utama kegiatan komunikasi 

terdiri atas tiga tujuan utama, yaitu: 

a. To secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan 

yang diterimanya 

b. To establish acceptance, bagaimana penerimaannya itu harus dibina dengan 

baik 

c. To motivate action, kegiatan itu untuk memotivasikan 

 

2.2.3 Komponen-Komponen Strategi Komunikasi 

Menyusun strategi komunikasi perlu memperhitungkan faktor 

pendukung dan penghambat, maka Menurut (Effendy, 2013:35-39) dalam 

sebuah strategi perlu diperhatikan komponen-komponen komunikasi dan 

faktor  pendukung dan penghambat. Komponen tersebut antara lain:  

a. Mengenali Sasaran Komunikasi 

Untuk mengenali sasaran komunikasi, perlu mempelajari siapa saja 

yang akan menjadi sasaran komunikasi. Sasaran ini bergantung pada 

tujuan komunikasi yang dilakukan, apakah agar komunikan hanya 

sekadar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikan 

melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruktif). Apa pun 

tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan 

perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 
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1. Faktor kerangka referensi, terbentuk dalam diri seseorang yang 

diperoleh dari berbagai sumber  

2. Faktor situasi dan kondisi,  merupakan situasi pada saat 

berkomunikasi yang akan dilakukan oleh komunikator kepada 

penerima pesan. 

b. Pemilihan Media Komunikasi 

Media komunikasi saat ini memiliki jumlah yang banyak, mulai 

dari yang tradisional maupun modern yang banyak dipergunakan. 

Untuk mencapai sasaran komunikasi dapat memilih salah satu atau 

gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan 

dicapai, pesan apa yang akan disampaikan, dan teknik apa yang akan 

dipergunakan. Setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. 

c. Tujuan Pesan Komunikasi 

Dalam melakukan komunikasi seseorang mempunyai tujuan 

tertentu, maka perlu menentukan cara atau teknik penyampaian seperti 

apa yang harus diambil. Komunikator harus menyampaikan pesan yang 

dapat dipahami oleh komunikan, dalam hal ini komunikasi yang 

dilakukan harus dapat tersampaikan sesuai tujuannya.  

Pesan komunikasi bisa satu, tetapi lambang yang dipergunakan bisa 

macam-macam, misalnya dalam menyampaikan isi komunikasi 

menggunakan bahasa, gambar, warna, kial (gesture), dan sebagainya. 
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d. Peranan Komunikator dalam Komunikasi 

Terdapat 2 faktor yang penting pada komunikator untuk 

melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber (source 

attractiveness) dan kredibilitas sumber (source credibility). 

1. Daya tarik sumber, seorang komunikator akan berhasil apabila 

komunikasi yang disampaikan mampu mengubah sikap, opini, dan 

perilaku komunikan melalui cara penyampaian. 

2. Kredibilitas sumber, merupakan kepercayaan komunikan kepada 

komunikator. Komunikator dalam menghadapi komunikan harus 

bersikap empati, yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan 

dirinya kepada peranan orang lain. 

 

2.3 Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi pemasaran merupakan elemen penting dalam suatu 

perusahaan. Kotler dan Keller menambahkan komunikasi pemasaran 

berkontribusi dalam kegiatan branding yang mempengaruhi ingatan (brand 

awareness) dan menciptakan citra merek (brand image). Komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi untuk mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar 

sasaran agar bersedia membeli maupun menerima produk yang ditawarkan 

(Sumarni dan Soeprihanto 2010:274).  

Komunikasi pemasaran ialah menginformasikan produk atau perusahaan 

kepada pasar sasaran dengan memberikan informasi apa yang hendak 

ditawarkan (Sulaksana, 2003:13). Komunikasi memegang peranan yang 
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penting dalam sebuah pemasaran, karena tanpa adanya komunikasi, konsumen 

maupun masyarakat tidak akan mengetahui keberadaan suatu produk tersebut. 

Tanpa adanya komunikasi yang efektif dan kondusif maka komunikasi 

pemasaran susah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, karena 

merupakan kegiatan yang akan membawa hasil bagi suatu perusahaan sehingga 

sebagai upaya mencapai hasil tersebut diperlukan suatu strategi. 

Pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. American Marketing Association (AMA) 

menyatakan pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dengan serangkaian 

proses untuk  menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan sehingga menciptakan hubungan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi (Kotler, 2014:5). Dibb, Simkin, Pride &  Ferrel 

(1993) dalam Tjiptono (2012:3) mendefinisikan pemasaran sebagai aktivitas 

individu maupun organisasi yang membentuk hubungan dimana saling 

menguntungkan dalam lingkungan yang dinamis melalui pengembangan, 

distribusi, promosi, dan penetapan harga barang, jasa, dan gagasan.  

Sementara Kotler  (2014:6) dalam Pemasaran menyebutkan orang-

orang memasarkan 10 tipe dalam wujudnya, seperti:  

1. Barang  

Barang merupakan bagian terbesar dari usaha produk dan pemasaran 

terbanyak di berbagai Negara. 

2. Jasa  

Ketika ekonomi maju semakin besar pula porsi aktivitas ekonomi yang 

berfokus pada produk jasa.  
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3. Acara  

Pemasaran mempromosikan acara berdasarkan waktu, seperti pameran, 

event  dan ulang tahun perusahaan. 

4. Pengalaman  

Perusahaan dapat memasarkan melalui pengalaman yang telah 

diperoleh sebelumnya.  

5. Orang  

Pemasaran selebriti adalah bisnis yang besar. Konsultan manajemen 

Tom Peters yang juga ahli dalam self-branding menganjurkan agar 

setiap orang menjadikan dirinya sebuah “merek” 

6. Tempat 

Kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif 

untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat pemerintahan, dan pemukiman 

baru. Pemasaran tempat mencangkup pengembangan ekonomi, agen 

real Estate, bank komersial, asosiasi bisnis lokal, serta agen periklanan 

dan hubungan masyarakat.  

7. Properti  

Properti adalah hak kepemilikan yang tak terwujud atas properti yang 

sebenarnya (Real Estate). Properti dibeli dan dijual kembali maka hal 

ini membutuhkan sebuah pemasaran agar diketahui oleh masyarakat.  

8. Organisasi 

Organisasi secara aktif  bekerja untuk membangun citra yang kuat, 

disukai, dan unik di benak publiknya.  
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9. Informasi 

Perusahaan-perusahaan yang menjual produk fisik berusaha untuk 

menambah nilai melalui penggunaan informasi. 

10. Ide  

Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. 

Produk dan jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat.  

 

2.3.1 Unsur –unsur komunikasi pemasaran  

Unsur komunikasi pemasaran menurut Fandy Tjiptono (2001:219) 

terdapat 3 unsur dasar yaitu: 

1. Orientasi pada konsumen 

Dalam hal ini perusahaan harus menentukan kebutuhan seperti apa yang 

akan dipenuhi oleh pembeli, menentukan sasaran pembeli yang akan 

dilayani, menentukan produk seperti apa yang akan dipasarkan, dan 

menentukan dan melaksanakan strategi yang baik dalam memasarkan 

produk tersebut.  

2. Menyusun kegiatan pemasaran (Integrated Marketing) 

Kegiatan pemasaran harus dilakukan oleh setiap orang dalam 

perusahaan dan setiap bagian di dalam perusahaan untuk ikut serta 

dalam usaha memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan 

perusahaan dapat terpenuhi atau tercapai. 

3. Kepuasan konsumen (Consumer Satisfaction) 

Kepuasan konsumen merupakan tujuan utama dari perusahaan dalam 

membuat produk. Dengan kepuasan konsumen maka perusahaan 

tersebut mendapatkan keuntungan. 
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2.3.2 Tujuan komunikasi pemasaran 

Menurut Kennedy dan Soemanegara (2006:119), tujuan komunikasi 

pemasaran adalah untuk mencapai tiga tahap perubahan, yaitu: 

1. Pengetahuan 

Memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang keberadaan produk, 

memberikan informasi bentuk produk tersebut dan memberitahukan 

tujuan produk diciptakan serta ditujukan kepada siapa produk tersebut. 

2. Sikap 

Perubahan dalam sikap mengarah pada keinginan seseorang untuk 

membeli atau mencoba produk. Pada tahap ini ditentukan oleh tiga 

komponen yaitu: 

a. Efek kognitif yaitu membentuk kesadaran yang diberikan melalui 

informasi kemudian mengakibatkan perubahan pada pengetahuan 

dan kepercayaan. 

b. Efek afeksi yaitu memberikan pengaruh kepada konsumen untuk 

melakukan sesuatu dengan tujuan utama yang diinginkan yaitu 

melakukan pembelian. 

c. Efek konatif yaitu membentuk pola pikir khalayak dengan harapan  

konsumen melakukan pembelian ulang secara terus menerus.  

3. Perilaku 

Perubahan dalam perilaku tujuannya adalah konsumen tidak beralih pada 

produk lain dan terbiasa menggunakan produk dari perusahaan tersebut.  
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2.3.3 Model Komunikasi Pemasaran  

 Model komunikasi pemasaran menurut Sutisna (2002:270) :  

 
  Gambar 2.1 Model Komunikasi Pemasaran 
 

Informasi pertama kali datang dari sumber, yaitu pihak yang mengirim 

informasi kepada konsumen. Pemasaran menentukan bagaimana pesan itu 

disusun agar bisa dipahami dan direspon langsung oleh penerima baik 

melalui agency iklan, tenaga penjualan, personal selling, sales promotion, 

public relation maupun direct marketing. Keseluruhan proses tersebut 

disebut encording atau proses penerjemahan tujuan-tujuan komunikasi ke 

dalam bentuk pesan-pesan yang akan dikirim ke penerima.  

Proses selanjutnya menyampaikan pesan melalui media atau transmisi, 

seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan brosur agar informasi yang 

dikirimkan dapat lebih jelas, rinci dan menarik perhatian konsumen. Pesan yang 

disampaikan melalui media akan diterima oleh penerima (konsumen) dan 

menimbulkan respon terhadap pesan yang telah disampikan.  Proses memberikan 

respon dan pesan yang diterima disebut proses decoding. 

Dari proses decoding dilanjutkan dengan tindakan konsumen sebagai 

penerima pesan. Jika pesan diterima secara positif, maka akan berpengaruh 
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positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sebaliknya jika pesan yang 

diterima negatif maka akan menghalangi tindakan pembelian. Proses akhir 

dari model komunikasi pemasaran pada tindakan umpan balik atas pesan 

yang dikirimkan. pemasar mengevaluasi apakah pesan mendapat respon 

tidak sampai secara efektif. Pengukuran efektivitas pesan ini dapat dilihat 

melalui tingkat penjualan, apakah mengalami peningkatan setelah 

penyampaian pesan tersebut dilakukan. 

 

2.3.4  Bauran Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication Mix) 

Pemasaran merupakan sebuah proses pendekatan dengan konsumen 

melalui beberapa cara baik dengan mengamati kebutuhan dan keinginan dari 

konsumen, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan produk yang mana 

bertujuan untuk memuaskan konsumen dalam kebutuhannya dan 

memberikan penawaran produk tersebut pada harga tertentu dan dapat 

tersedia di tempat-tempat yang menjadi pasar utama bagi produk tersebut 

yang mudah ditemui oleh konsumen. 

Maka perlu dilakukannya sebuah program promosi agar menciptakan 

kesadaran pada konsumen dan ketertarikan pada produk tersebut. Semua 

proses yang dilakukan itu disebut dengan bauran pemasaran atau marketing 

mix yang terdiri dari empat elemen yaitu product, price, place dan 

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

Gabungan keempat elemen tersebut sering disebut dengan bauran 

pemasaran, penjelasannya sebagai berikut: 
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a. Product ialah produk dalam bentuk barang atau jasa yang diproduksi 

oleh suatu unit usaha yang ingin dipasarkan guna memenuhi kebutuhan 

pembeli. 

b. Place ialah tempat yang digunakan untuk mendistribusikan atau 

dipajang (display) barang yang diproduksi untuk menarik perhatian 

pembeli.  

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

Harga menentukan daya saing dalam pasar, dengan demikian harga 

memiliki segmen pasar tertentu. Misalnya sebuah produk yang 

berkualitas dan bergengsi memiliki harga pembeli dari kalangan atas, 

dan sebaliknya. 

d. Promotion ialah usaha yang dilakukan untuk menarik pembeli melalui 

teknik-teknik komunikasi. Menurut Agus Hermawan (2012:55) promosi 

dalam penjualan hanya berlangsung dalam jangka pendek yang mana  

tujuannya mendorong konsumen untuk mencoba atau membeli suatu 

produk maupun jasa.  

Dari empat elemen pemasaran tersebut, promosi adalah elemen yang 

memiliki keterikatan dengan perencanaan strategi komunikasi, karena sebuah 

produk yang ingin dipasarkan memerlukan promosi. Sedangkan promosi 

memerlukan strategi dalam perencanaan komunikasi (Cangara, 2014:79-80). 

 

2.4 Strategi Komunikasi Pemasaran 

Perencanaan akan memungkinkan  strategi  dapat  dilakukan  sehingga 

sasaran dapat dicapai dengan tepat waktu, efisien, dan efektif. Oleh karena 

itu, perencanaan komunikasi harus memiliki kerangka yang jelas agar 
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komponen promosi yang berbeda dapat dipahami dan disinergikan dalam 

pengimplementasian rencana komunikasi pemasaran secara efektif. Berikut 

adalah elemen-elemen dari pengembangan komunikasi pemasaran, yakni 

sebagai berikut (Hermawan, 2010:174) :  

a. Content Analysis (CA) Tujuan  dari  konten analisis  adalah  untuk  

menentukan dan memahami kondisi pasar serta  perubahan-perubahan  

yang terjadi di sekitar pelanggan. Dengan memahami ini, perusahaan 

dapat menyusun pesan dan media komunikasi yang sesuai dengan 

konteks. 

b. Promotion Objectives Tujuan promosi terdiri dari tiga elemen utama, 

yaitu :  

1. Corporate Objectives Tujuan-tujuan  perusahaan  diperoleh  dari  

rencana  bisnis atau pemasaran. Tujuan perusahaan mengacu ke 

misi dan area bisnis di mana perusahaan seharusnya berada.  

2. Marketing Objectives Tujuan-tujuan  perusahaan  yang  diperoleh  

dari  rencana pemasaran dan berorientasi pada hasil. 

c. Communication Strategy, Strategi komunikasi seharusnya berorientasi 

pada pasar, bukan metode atau media. Strategi komunikasi tergantung 

pada target audiens yang akan dituju. Setelah menetapkan audiens, 

maka strategi komunikasinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Pull  strategy  bertujuan  untuk  mempengaruhi  pelanggan agar 

mereka “menarik” produk, dengan cara menciptakan permintaan 

ke saluran (channel network). 

2. Push  communication  strategy  melibatkan  penyebaran 

informasi  untuk  mempengaruhi  organisasi  distribusi lainnya 
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3. Profile  strategy  bertujuan  untuk  membangun  image  dan 

reputasi produk atau perusahaan.  

d. Resources (Human dan Financial) 

Sumber  daya  sangat  penting  untuk  mendukung  dan menjalankan 

rencana yang telah ditetapkan. Sumber daya tidak hanya  mengacu  pada  

isu  keuangan  saja,  tetapi  juga  kualitas orang dalam bidang pemasaran. 

e. Evaluation and Control Ada  beragam  metode  untuk  mengevaluasi  

kinerja  individual dan media yang digunakan. Namun, tujuan promosi 

merupakan pengukuran yang sangat penting dan harus dilakukan 

sebelum mengevaluasi sektor yang lain. Kesuksesan suatu strategi dan 

rencana  promosi  dilihat  dari  tingkat  pencapaian  tujuan  yang telah 

ditetapkan. 

 

2.5 Pariwisata 

Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan daya tarik wisata, daya tarik budaya dan wisata minat 

khusus. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan 

perjalanan wisata, baik sebelum perjalanan maupun selama dalam perjalanan dan 

kembali ke tempat asal. Serta kegiatan wisata juga di dukung dengan berbagai 

fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Daya tarik dari 

wisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya maupun hasil buatan manusia. Usaha 

dan sarana wisata berupa usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, 

akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. 
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2.5.1 Tujuan Pariwisata 

Tujuan dari organisasi kepariwisataan Nasional yang dijelaskan oleh Yoeti 

dalam pemasaran pariwisata yaitu (Yoeti, 2013:171) 

a) Memperbaiki kesan para wisatawan terhadap suatu daerah tujuan wisata 

b) Memelihara hubungan antara negara asal wisatawan dan negara yang di 

datangi wisatawan.   

 

2.5.2 Pemasaran Pariwisata 

Strategi pemasaran dalam bidang pariwisata tidak dapat di pisahkan karena 

dengan pemasaran objek wisata tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara 

luas dan dengan adanya pemasaran pariwisata dapat menarik banyaknya 

wisatawan untuk datang berkunjung. Sunaryo menjelaskan Pemasaran dalam 

pariwisata diartikan sebagai suatu usaha untuk mendekatkan terjadinya 

pertemuan antara penawar jasa atau produk dan permintaan yang ditujukan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Sunaryo, dalam Fandeli 1995:47) 

 

2.5.3 Strategi Pemasaran Pariwisata 

Menurut Sunaryo dalam Fandeli (1995:40) Pemasaran pariwisata 

dilakukan dengan aktivitas analisis baik pada sisi permintaan maupun pada 

penawaran (produk) pariwisata 

a. Analisis permintaan/ pasar pariwisata 

Permintaan berwisata menggambarkan bahwa seseorang atau 

sekelompok orang yang berusaha untuk bepergian setelah di dorong 

oleh adanya motivasi tertentu.  
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b. Analisis penawaran/ produk pariwisata 

Penawaran dari produk pariwisata merupakan tujuan pariwisata yang 

mana ditawarkan kepada wisatawan. Hal yang ditawarkan merupakan 

potensial wisata baik wisata alamiah maupun buatan manusia, jasa 

ataupun barang yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi 

bahkan membelinya.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Pemasaran 

Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Wisata Halal Indonesia 

(Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB”, peneliti juga 

melakukan studi terhadap beberapa jurnal penelitian sejenis yang telah 

dilakukan sebelumnya.  Penelitian pertama, oleh Nur Ahmad Giffari yakni 

penelitian yang berjudul: Strategi Komunikasi Pemasaran dalam 

Mempromosikan Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 

Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun yang menjadi persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang strategi 

komunikasi pemasaran pariwisata dengan menggunakan pendekatan dan 

tipe penelitian yang sama, yakni kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran dari 

Kabupaten Lombok Timur dalam mempromosikan wisata yang dimilikinya 

karena kunjungan pada Kabupaten Lombok Timur relatif rendah dari 

kabupaten lainnya di NTB.  
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Hasil dari penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata Lombok Timur dalam mempromosikan wisata yang dimilikinya 

yaitu melakukan pendekatan dengan masyarakat yang ada di sekitar obyek 

wisata, melakukan kerjasama dengan pihak swasta yaitu travel agent yang 

menjual paket-paket wisata dengan tujuan objek wisata yang ada di 

Kabupaten Lombok Timur, melakukan promosi melalui media cetak dan 

media elektronik serta mengikuti event-event pariwisata di berbagai daerah. 

Penelitian Kedua, oleh Anita Rahayu dari Universitas Sebelas Maret 

Surakarta yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Kota Solo 

Sebagai Destinasi MICE (Meeting, Incentive Trip, Conference, 

Exhibition). Jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan 

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini  yaitu menekankan pada 

peningkatan penyelenggaraan event dan atraksi-atraksi seni budaya berskala 

Nasional dan Internasional secara rutin. Komunikasi pemasaran yang 

dilakukan sejalan dengan elemen-elemen dalam konsep komunikasi 

pemasaran serta bauran promosi berupa sales promotion, public relation, 

direct marketing, sponsorship, interactivemarketing, axhibition, spcial 

event. Pelaksanaan komunikasi pemasaran melibatkan pihak swasta yaitu 

GTZ-RED dalam proses perencanaan, sedangkan dalam pelaksanaannya 

melibatkan Stakeholder pariwisata Solo yang terdiri dari Asosiasi agen tour 

(ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Biro 

Perjalanan Wisata (BPW), Himpunan Pemandu Wisata, Event Organizer, 

asosiasi seni, dan komunitas-komunitas berkepentingan.  

 


