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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pemahaman tentang Komunikasi  

Komunikasi merupakan salah satu kegiatan interaksi yang sangat penting 

dalam semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi bagaikan unsur penting di 

kehidupan sosial manusia. Seluruh kegiatan manusia dimulai dengan komunikasi. 

Komunikasi dikatakan efektif jika terdapat pemahaman bersama antara orang 

yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan. Untuk memahami 

pengertian komunikasi sehingga dapat berjalan secara efektif, Harold laswell 

dalam karyanya Strukture and Function of Communication in Society (Effendy, 

2000:10), mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

who says what in which channel to whom and with what effect.  

Menurut pendapat Arni Muhammad (2005: 4-5) “ Komunikasi adalah 

pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si 

penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Yang mengirim pesan dapat 

berupa seorang individu, kelompok, atau organisasi. Begitu juga halnya denga si 

penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, 

pimpinan, kelompok orang dalam organisasi, atau orgnisasi secara keseluruhan. 

Istilah proses maksudnya bahwa komunikasi itu berlansung melalui tahap-tahap 

tertentu secara terus menerus, berubah-ubah, dan tidak henti-hentinya. Proses 

komunikasi merupakan proses yang timbal balik antara si pengirim dan si 

penerima saling mempengaruhi satu sama lain. 
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Secara	  umum	  dapat	  disimpulkan	  bahwa	  komunikasi	  adalah:	  suatu	  proses	  

penyampaian	  pesan	  dari	   sumber	  pesan	   (komunikator)	   kepada	  penerima	  pesan	  

(komunikan)	  baik	  secara	  lisan	  maupun	  tulisan	  untuk	  mengubah	  sikap,	  pendapat,	  

atau	   perilaku	   orang	   lain.	   Proses	   pembelajaran	   pada	   hakikatnya	   adalah	   proses	  

komunikasi,	   penyampaian	   pesan	   dari	   pengantar	   ke	   penerima.	   Pesan	   yang	  

disampaikan	   berupa	   isi	   atau	   ajaran	   yang	   dituangkan	   ke	   dalam	   simbol-‐simbol	  

komunikasi,	   baik	   verbal	   (komunikasi	   yang	  menggunakan	   kata-‐kata	   secara	   lisan	  

maupun	   tulisan	   dengan	   secara	   sadar	   dilakukan	   oleh	   manusia	   untuk	  

berhubungan	  dengan	  manusia	  lain),	  maupun	  non	  verbal	  (komunikasi	  yang	  tidak	  

menggunakan	  kata-‐kata	  seperti	  komunikas	  dengan	  gerakan	  tubuh,	  sikap	  tubuh,	  

kontak	  mata	  dan	  ekspresi	  wajah).	  

A.1 Unsur-Unsur Komunikasi 

Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi 

hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima 

dan efek. Menurut Cangara (2008:15) unsur-unsur ini bisa juga disebut 

komponen atau elemen komunikasi yang meliputi : 

 

a.   Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khlayak atau 

komunikan. Karena itu komunikator bisa disebut pengirim, sumber, source, 

encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator 

memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan 

jalannya komunikasi. Oleh karena itu, seorang komunikator harus terampil 
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berkomunikasi dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. 

b.   Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda.  

c.  Media 

Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi 

memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling 

dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra manusia seperti mata dan 

teliga. Pesan-pesan yang diterima panca indra selanjutnya diproses dalam 

pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap 

sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.  

d.  Penerima 

Penerima adalah  pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber.  Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai 

macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa 

Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah 

dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. 

Tidak adanya penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah elemen 

penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari 

komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan 

menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali menuntut 
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perubahan, apakah pada sumber, pesan atau saluran. 

e.  Pengaruh atau Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 

pesan. Pengaruh ini biisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

B. Bauran Pemasaran 

Aktivitas dari komunikasi pemasaran didalamnya terdiri dari konsep 

bauran pemasaran. Hal ini menggambarkan dimana penjual mentransfer nilai-

nilai melalui pertukaran kepada costumer. Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 

62) “Prinsip-prinsip Pemasaran” mengemukakan bahwa “Bauran pemasaran 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran”. Bauran 

pemasaran terdiri dari empat komponen biasanya disebut ”empat P (4P)”, yaitu 

Product, Price, Place dan Promotion.  

a. Produk  

Produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, produk dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari atau memenuhi kepuasan konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 62), produk adalah semua hal 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Produk (Product) yaitu produk yang secara tepat diminati oleh 

konsumen, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan konsumen bebas 
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memilih produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan, memutuskan tempat 

pembelian, bagaimana caranya dan lain sebagainya.  

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat (Sumarwan, 2004: 164). Kemudian kualitas produk 

juga menjadikan ukuran minat konsumen dalam hal memilih suatu produk 

untuk memenuhi kebutuhannya. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat 

diketahui oleh konsumen dan bisa meningkatkan minat konsumen dalam 

mengkonsumsi sebuah produk tersebut. Kualitas product meliputi:  

1. Performance  

Fungsional dari suatu produk yang dibeli menjadi suatu pertimbangan 

dalam memilih suatu barang.  

2.  Features  

Tambahan keunggulan atau pelengkap suatu produk yang menarik 

konsumen untuk membeli dan memiliki barang tersebut. 

3. Reliabilty  

Kemungkinan suatu barang yang menjadi pertimbangan fungsinya di 

suatu keadaan dalam waktu tertentu. 

4.  Conformance to Specifications  

Kesesuain karakter suatu produk dimana produsen bisa memenuhi 

keinginan konsumen dan dimana produsen juga memenyesuaikan 

karakteristik produk dengan standart yang telah ditetapkan. 

5.  Durability 

Jangka waktu suatu produk dapat bertahan berapa lamanya.  
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6.  Asthethic  

Suatu ketertarikan konsumen terhadap suatu produk yang membuatnya 

senang.  

b. Harga (Price) 

Harga (price) merupakan suatu nilai dimana konsumen bisa 

mendapatkan suatu barang atau jasa yang mereka inginkan. Harga juga 

menjadi nilai penting terhadap suatu produk, dimana konsumen akan tertarik 

terhadap produk yang menjadi produk kebutuhannya (Sumarwan, 2004: 19). 

Suatu harga menjadi biaya dimana konsumen bisa mendapatkan barang-

barang yang mereka butuhkan. Konsumen sendiri punya pemikiran bahwa 

harga yang cukup mahal punya kualitas bagus dan baik.  

Jika disimpulkan harga adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan 

untuk produk atau jasa tersebut, atau sejumlah nilai yang harus ditukar 

kepada produsen agar bisa mendapatkan jasa dan produk (Kotler dan 

Armstrong, 2008: 345). Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan ketika 

menetapkan harga adalah ketika konsumen beranggapan jika harga lebih 

besar dari pada nilai produk. Karena biaya produksi yang menjadi acuan 

rendah untuk harga. Jika perusahaan memberikan harga yang rendah 

daripada harga produksi maka perusahaan akan rugi.  

Lebih lanjut menurut Kotler dan Armstrong (2008: 346), bahwa dalam 

penetapan harga diantara dua keadaan ekstrim ini, perusahaan harus 

mempertimbangkan sejumlah faktor internal dan eksternal lainnya, pada 

akhirnya pelangganlah yang akan memilih apakah harga suatu produk sudah 

tepat. Keputusan penetapan harga, seperti keputusan bauran pemasaran 

lainnya, harus dimulai dengan nilai pelanggan, secara efektif, penetapan 
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harga yang berorientasi pelanggan melibatkan pemahaman akan pemahaman 

akan nilai yang dianggap pelanggan dapat mengantikan keuntungan yang 

mereka peroleh dari produk dan menetapkan harga yang menunjukkan nilai 

ini. 

c. Tempat (Place) 

Tempat (Place) merupakan hal yang sangat penting karena penentuan 

tempat harus strategis agar pesan yang disampaikan akan tersampaikan ke 

konsumen (Kotler dan Armstrong, 2008: 347). Faktor Tempat memberikan 

pengaruh besar terhadap keputusan konsumen membeli produk. Tempat 

ditengah keramaian di tengah perkotaan dan mudah dijangkau menjadi hal 

yang tepat untuk usaha. Tempat strategis bisa membbuatu energi dan waktu 

konsumen tidak memakan waktu lama jika ingin berkunjung. 

Menurut Widjaja (2006: 115), beberapa unsur pertimbangan yang harus 

dipikirkan jika ingin membuka atau membuat sesuatu adalah:  

1. Pastika dekat dengan lintasan pejalan kaki 

2. Keadaan berlalulintas 

Keadaan sekitar tempat yang harus di perhatikan, seperti keadaan jalana, 

luas jalan dan harus mengetahui ramai atau tidaknya kendaraan yang 

melintas disekitar tempat tersebut. 

3. Fasilitas parkir  

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki 

fasilitas parkir yang memadai dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi 

peritel dibandingkan dengan pertokokan dan pusat belanja yang 

fasilitasnya tidak memadai.  
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4. Transportasi umum  

Semakin banyak tranportasi umum yang melewati depan toko membuat 

konsumen tertarik untuk berkunjung karena mudah untuk dikunjungi.  

5. kondisi toko  

Design yang unik bisa menarik konsumen untuk datang dan berbelanja, 

karena konsep store memberikan daya tarik yang sangat besar.  

6. Visibility 

Lokasi atau plang toko yang mudah terlihat dengan jelas akan 

memudahkan konsumen mengetahui lokasi tempat tersebut.  

d. Promosi (Promotion)  

Promosi (Promotion) adalah suatu informasi yang memberikan 

penjelasan keunggulan dan manfaat suatu produk tertentu kepada konsumen. 

Produsen dan konsumen mendapatkan keuntungan baik karena adanya 

promosi. Bagi konsumen keuntungannya adalah bisa lebih hemat atau bisa 

mengatur pengeluarannya dengan melihat iklan promo yang memberikan 

diskon murah. Bagi produsen keuntungannya adalah produsen dapat 

memperkecil persaingan melalui harga, konsumen memilihi produk tertarik 

dari merknya. Promosi menimbulkan goodwill terhadap merk. Promosi 

bukan saja meningkatkan penjualan tapi juga dapat menstabilkan produksi.  

Dampak promosi yang bertujuan untuk membangkitkan keinginan atau 

merangsang pembelian adalah pelanggan merasa yakin sehingga mau 

melakukan pembelian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain 

memberikan hadiah sampai batas tertentu, memberikan contoh harga dan 

lain-lain. Menurut Kartajaya (2010: 73) dalam bukunya “Perjalanan 

Pemikiran Konsep Pemasaran” mengatakan bahwa komunikasi pemasaran 
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amat penting karena: 

1. Dapat membantu pelanggan dengan informasi yang memperkuat 

kesadaran dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang ditawarkan.  

2. Dapat mempengaruhi sikap dan keinginan pelanggan. 

3. Bagi perusahan, dapat mengatur proses jasa isinya secara efektif dan 

efisien. 

C. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Terence A. Shimp (2003: 4) menjelaskan ”Bauran Komunikasi pemasaran 

adalah aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran serta penentu suksesnya 

pemasaran”. Dua unsur dari sebuah komunikasi pemasaran adalah Komunikasi 

dan pemasar. Komunikasi yaitu suatu pesan atau pemikiran dimana komunikan 

menyampaikan kepada organisasi atau individu lainnya. Pemasaran yaitu suatu 

proses kegiatan perusahaan atau lembaga dimana mereka mencari sumberdaya 

lain kepada individu lainnya untuk menawarkan suatu nilai untuk itu. 

Komunikasi pemasaran merupakan suatu kegiatan jual beli antara produsen dan 

konsumen. Karena komunikasi pemasaran juga menjadi suatu kegiatana dimana 

perusahaan bisa memperkenalkan produk mereka agar masyarakat puas dan 

menyadarakan konsumen untuk mengetahui produk mereka dipasar.  

Faktor-faktor terpenting komunikasi pemasaran adalah efektifitas dan 

efisiensi menjadi unsur penting bagi perusahaan akan memberikan pesan merek 

kepada masyarakat yang menjadi target mereka untuk mengembangkan produk 

mereka, memberikan harga yang murah dan kualitas baik jadi nilai lebih bagi 

produk agar produk mudah diingat masyarakat. Perusahaan juga harus terjun 

langsung untuk bermusyawarah kepada pihak penting untuk kebutuhan yang akan 

datang dan sekarang, perusahaan harus menjadi komunikator juga. 
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Terence A. Shimp (2003: 4) mendefinisikan faktor-faktor penting dari 

komunikasi pemasaran yaitu:  

1. Personal selling 

Personal selling adalah suatu kegiatan dimana wiraniaga melakukan 

penawaran agar produk dikenal dan pembeli tertarik dengan apa yang mereka 

tawarkan. Usaha seperti ini dilakukan untuk menarik konsumen agar membeli 

produk mereka.  

2. Iklan (advertising)  

Iklan adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak melalui media 

massa seperti internet, majalah, televisi, radio, dan media online, dan ada juga 

yang disebut komunikasi langsung yang dibuat khusus untuk bisnis. Iklan 

langsung atau direct advertising ini merupakan dimana pengiklan terjun 

langsung untuk berhubungan langsung untuk proses pemasangan iklan, karena  

inklan ini cukup praktis dan simpel sesuai apa yang mereka inginkan.  

3. Promosi penjualan (sales promotional)  

Promosi yang mengacu pada insentif kepada retail-retail dan pedagang 

besar yang digunakan oleh produsen didalam perdagangan agar konsumen 

tertarik membeli produk mereka, dan agar penjual lebih semangat dan agresif 

untuk menjual produk mereka. 

4. Pemasaran sponsorship (sponsorship marketing)  

Suatu kontribusi dimana perusahaan mempromosikan merek mereka 

dengan berkontribusi dengan suatu kegiatan. 

5. Publisitas (publicity)  

Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau komentar 

editorial mengenai produk atau jasa dari perusahaan. Bentuk-bentuk ini dimuat 
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dalam media cetak atau televisi secara gratis karena perwakilan media 

menganggap informasi tersebut penting dan layak disampaikan kepada 

khalayak mereka. Dengan demikian publisitas tidak dibiayai oleh perusahaan 

yang mendapatkan manfaatnya. 

6. Komunikasi di tempat pembelian (point-of-purchase communication) 

Komunikasi di tempat pembelian melibatkan peraga, poster, tanda dan 

berbagai materi lain yang didesain untuk mempengaruhi keputusan untuk 

membeli di tempat pembelian. Secara ringkas manajer komunikasi pemasaran 

mempunyai berbagai alat komunikasi yang dapat mereka gunakan. Pentingnya 

alat-alat ini dan aplikasinya secara spesifik tergantung kepada situasi yang 

harus dihadapi suatu perusahaan dalam suatu perusahaan. 

7. Trade promotion 

Trade promotion mempengaruhi retail-retail dan distributor agar 

membeli  “manufactures brand” untuk diperjual belikan kembali pada 

konsumen. Trade promotion sendiri menjadi jembatan dan level mendorong 

hubungan antara produsen dengan retail-retail dan distributor agar produk 

tetap tersuplai dengan baik. 

8. Brand (Product) placement 

Brand yang berhasil salah satunya dengan menempatkan iklannya 

dengan baik, pemilihan media yang menjadi placement iklan brand harus 

cukup baik dan tepat untuk sasarannya agar brand terlihat bagus. 

9. Public Relation  

Kesuksesan sebuah perusahaan dalam membuat usaha dalam 

memasarkan produk atau jasanya bergantung pada cara menyampaikan pesan 

kepada masyarakat, tanpa ada pesan masyarakat tidak akan mengetahui jasa 



19	  

dan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

10. Corporate Advertising 

Corporate Advertising bertujuan untuk membangun citra perusahaan 

yang mempunyai tujuan untuk menjadikan citra perusahaan menjadi positif 

didalam produk dan jasanya, salah satunya dengan iklan corporate yang 

efektif, salah satu cara lain dari iklan strategis ketika perusahaan melakukan 

kampanye untuk menyampaikan pesannya kepada khalayak. 

11. The internet 

Internet merupakan salah satu media yang memiliki nilai yang sangat 

penting bagi pemasaran. Media komunikasi pemasaramn yang memiliki 

kegunaan yang bernilai besar yaitu internet, pengaplikasian online advertising 

dengan internet ini merupakan kegiatan yang sangat baik. (Kartajaya, 2009: 

122) mendefinisikan internet ialah pondasi baru bagi bisnis era sekarang, 

karena intirnet menjadi sebuah alternatif baru yang efektif untuk memudahkan 

dan mengkuatkan informasi sampai kepada konsumen. Pengguna internet 

terus perkembang pesat dan tidak ada matinya, oleh karena itu hal ini harus di 

jadikan pandangan kedepannya yang perlu dikreatifkan lagi pengolahaanya 

yang baik dan benar. 

Internet marketing juga bermacam-macam contohnya ada Pemaran 

online, web marketing, e-marketing, dan i-marketing, semua ini adalah bentuk 

pemasaran menggunakan internet. Pemasar yang menggunakan internet pasti 

tidak lepas dengan namanya perancangan web, bentuk dari web sendiri ada 

dua macam yaitu web profile dan web product service, semua model web juga 

harus didesign semenarik mungkin dan didukung oleh visual yang unik agar 

konsumen tertarik membuka web pemasar. 
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12. Word of Mouth 

Komunikasi sangat penting dalam suatu organisasi, Kotler & Keller 

(2007: 177) membagi dua unsur model komunikasi word of mouth yaitu 

internal dan eksternal, Internal menurutnya  menjadi suatu tolak ukur untuk 

mengontrol dan berkordinasi di suatu kegiatan dalam berorganisasi secara 

individu ataupun bersama-sama yang baik. Dan yang eksternal yaitu untuk 

menjalin suatu relasi yang baik terhadap perusahaan atau organisasi lain, 

pentingnya menjalin relasi agar terdapat suatu kerjasama yang baik dan 

membangun suatu hubungan kerja yang solid. Menurut Kotler & Keller (2007: 

6) organisasi merupakan tempat dimana satu atau dua orang berinteraksi 

bersama secara langsung untuk suatu kerjasama agar tercapai tujuannya. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diartikan bahwa komunikasi word of 

mouth (WOM) merupakan komunikasi antar interpersonal atau antar individu 

mengenai suatu produk atau jasa, dengan status sebagai pihak yang tidak 

memiliki ikatan dengan pihak perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. 

Dengan kata lain, berperan sebagai konsumen atau pelanggan dari suatu 

perusahaan atau produk tertentu (Kotler & Keller, 2007: 204) 

13. Customer service  

Customer service adalah suatu kegiatan untuk memberikan kepuasan 

dengan pelayanan kepada kliennya dalam menangani masalah yang sedang 

terjadi pada kliennya. Pelayanan yang diberikan berupa menerima keluhan-

keluhan dan masalah dari klien. Customer service harus memberikan jalan 

keluar mengenai masalah dan keluhan dari klien, dengan pelayanan yang 

ramah dan berhubungan baik dengan klien akan memberikan nilai positif bagi 

perusahaan. Fungsi dari customer service adalah:  
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a. Penerima Tamu  

Customer Service menjadi yang terdepan dalam menyambut klien, 

Customer service harus menjadi pendengar yang baik, sopan, dan ramah 

dalam melayani klien. Customer service  juga harus memberikan solusi 

dengan jawaban yang baik kepada kliennya. 

Customer Relation Office artinya bahwa Customer Service adalah 

orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh tamunya. 

Sehingga merasa senang, puas dan makin percaya. Customer Service harus 

menyiapkan brosur dan formulir-formulir untuk tamu, ikut membantu 

mengisi formulir.  

b. Komunikator Dengan cara memberikan segala informasi dan kemudahan-

kemudahan kepada tamunya, juga sebagai tempat menampung keluhan, 

keberatan atau tempat konsultasi. 

D. Bauran Promosi 

Bauran promosi (promotional mix) adalah kombinasi strategi yang paling 

baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang 

lain, yang kesemuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan 

(Swastha & Irawan, 2005: 349). Bauran promosi merupakan alat-alat yang 

digunakan dalam promosi yang terdiri dari Periklanan (advertising), Promosi 

Penjualan (sales promotion) dan Pemasaran Langsung (direct marketing). 

1. Penjualan Personal Atau Pribadi (Pesronal Selling) 

Komunisai terjadi Secara bertatap muka antara pembeli dan penjual, 

komunikasi yang bersifat individual dan dua arah, sehingga perbincangan 

terjadi secara langsung. 
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2. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi penjualan adalah kumpulan alat-alat intensif yang beragam, 

sebagian besar berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian 

suatu produk atau jasa cepat dan atau lebih besar oleh konsumen atau 

pedagang. Kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak 

dilakukan dengan berulang-ulang serta tidak rutin yang ditujukan untuk 

mendorong lebih cepat respon pasar. Tujuan promosi penjualan adalah untuk 

meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah nasabah. Promosi 

penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, kupon atau 

sampel produk. 

3. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan 

atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan pemasaran 

langsung adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung 

kepada konsumen yang dianggap memiliki potensial yang tinggi. Kegiatan 

pemasaran langsung ini juga dilaksanakan dengan keterukuran agar jelas usaha 

mana yang berhasil dan mana usaha yang gagal. 

E. Brand Image 

Brand Image menurut Kotler (2002: 215) adalah seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merk. Karena itu 

sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra 

merk tersebut.  Kotler (2002: 225) juga menambahkan bahwa citra merk 

merupakan syarat dari merk yang kuat dan citra adalah persepsi yang relatif 

konsisten dalam jangka panjang. 
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Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur sebuah Brand Image menurut Aaker 

(2000: 5), adalah sebagai berikut:  

1. Product Atributes 

Sebuah brand harus dapat membuat konsumen mengingat karakteristik 

brand tersebut dengan memunculkan atribut tertentu dalam pikiran mereka. 

2. Consumer Benefit 

Sebuah brand harus bisa memberikan manfaat dan nilai tersendiri untuk 

konsumen yang membeli produk tersebut. 

Consumer benefit terdiri dari:  

a. Functional Benefit  

Serangkaian keuntungan yang didapat dari sebuah brand sebagai 

fungsi utama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 

b. Emotional Benefi 

Munculnya perasaan positif di dalam diri konsumen dari sebuah benefit 

yang di peroleh dalam sebuah brand, 

 

 

3. Brand Personality  

Sebuah brand memiliki karakteristik personal yang dapat diasosiasikan 

konsumen terhadap brand tertentu.  

4. User Imagery 

Ciri-ciri atau tipikal dari konsumen yang menggunakan atau 

mengkonsumsi brand tersebut. 

5. Brand Customer Relationship 

Sebuah brand harus dapat menciptakan hubungan dengan konsumennya. 
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F. Online Store 

Online Store atau belanja melalui internet atau ecommerce dalah suatu proses 

pembelian barang atau jasa tanpa melalui tatap muka. Penjual menawarkan 

barang atau jasa dengan menggunakan bantuan internet. Adanya perubahan 

perekonomian dan globalisasi yang terjadi saat ini membuat perilaku berbelanja 

pada masyarakat pun menjadi berubah pula. Dan adanya perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi yang semakin maju menjadi konsekuensi logis dari 

tuntutan kehidupan yang menyebabkan perilaku berbelanja masyarakat menjadi 

berubah. Pada awalnya penjualan barang dilakukan dengan konvensional, yaitu 

antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi 

jual beli. Seiring dengan kemajuan teknologi internet penjualan bisa dilakukan 

secara online. (Juju & Maya, 2010). 

 Menurut jenisnya, terdapat tiga jenis toko online dilihat dari fitur-fitur website 

yang digunakan: 

1. Toko online regular online, terdiri dari fitur-fitur sederhana yang hanya 

berfungsi sebagai tempat pemajangan produk dan tidak dilengkapi dengan 

fitur alat pembayaran karena transaksi tidak tersambung ke bank atau 

kartu kredit dan pengiriman dilakukan secara manual sedangkan kontak 

penjual dan pembeli dilakukan  melalui telepon atau email. 

 

2. Toko online semi online, yang sebagian fitur-fiturnya sudah lengkap 

sehingga tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Fitur 

transaksi dan pembayaran telah tersedia dan terhubung dengan akun bank 

masing-masing antara penjual dan pembeli. Pembeli hanya melakukan 

pilihan karena toko online ini telah dilengkapi dengan jawaban-jawaban 
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yang dibutuhkan mereka dan pengisian data pembeli serta alamat 

pengiriman barang atau produk langsung terhubung dengan perusahaan 

delivery, 

3. Toko Online Full Online merupakan toko online yang sudah sempurna 

karena semua kegiatan transaksi sudah serba otomatis dan pemilik toko 

tidak perlu terlibat langsung setiap waktu untuk memantau produk atau 

jasa yang ditawarkan. 

Tampilan dalam bentuk katalog merupakan sistem dari jual beli di online 

store. Sebelum memesan produk yang akan dibeli, calon konsumen wajib 

untuk registrasi sebagai member untuk membeli produk dan melakukan 

pembayaran melalui kartu kredit atau melalui transfer bank, sedangkan 

pengiriman akan dilakukan oleh pemilik toko online. Cara pengiriman 

produk tergantung dengan jenisnya, apakah produk fisik atau produk digital. 

(Wicaksono, 2008:94)  

G. Rumusan Hipotesis 

1. Hipotesis Penelitian 

Dari penelitian tersebut dapat disusun sebuah hipotesis sementara 

yaitu: Ada pengaruh antara bauran komunikasari pemasaran distro Screamous 

dan Ouval Research terhadap peningkatan brand image perusahaan (Studi 

Pada Pelanggan Distro Screamous dan Ouval Research malang) 

2. Hipotesis Asosiatif 

Ho: Ada pengaruh antara bauran komunikasari pemasaran distro Screamous 

dan Ouval Research terhadap peningkatan brand image perusahaan (Studi 

Pada Pelanggan Distro Screamous Malang). 
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Ha: Tidak ada pengaruh antara bauran komunikasari pemasaran distro 

Screamous dan Ouval Research terhadap peningkatan brand image 

perusahaan (Studi Pada Pelanggan Distro Screamous Malang). 


