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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bahan pertimbangan untuk menunjukan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sejenisnya yang pernah di 

lakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan 

aktivitas marketing komunikasi adalah sebagai berikut :  

Skripsi yang ditulis oleh Yusniar Dwi Ratnasari yang berjudul “ Strategi 

Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Jepara Dalam 

Meningkatkan Jumlah Pengunjung Pantai Tirta Samudra. Dalam penelitiannya 

Yusniar memfokuskan riset pada Dinparbud untuk menjalankan strategi 

komunikasi dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Persamaan penelitian yang 

di lakukan Yusniar dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terletak 

pada metode yang digunakan yaitu deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif. 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Yusniar menggunakan Wawancara 

dan Studi Pustaka, sedangkan Pengumpulan Data yang akan di lakukan peneliti 

menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian perbedaan 

antara penelitian yang akan peneliti laksanakan dengan Yusniar Dwi adalah 

penelitan tersebut mendalami strategi yang sedang dijalankan oleh dinpar & 

pariwasata dalam meningkatkan jumlah pengunjung, sedangkan penelitian yang 

akan peneliti laksanakan fokus pada aktivitas apa saja yang akan dijalankan 

marketing Hawai Waterpark dalam meningkatkan Jumlah Pengunjung. 

Keunggulan penelitian yang akan peneliti laksanakan terletak pada obyek 
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penelitiannya terletak pada strategi yang sedang dijalankan  melalui kegiatan 

Dinas Pariwisata terhadap wisata pantai tirta samudra dengan menggunakan 7 

tahapan yaitu pertama menyiapakan program apa saja yang akan dilaksanakan 

disparbud untuk menarik pengunjung untuk datang ke tempat pariwisata yang ada 

di Jepara, yang kedua Analisis Situasi dimana disparbud  jepara berorientasi pada 

kebutuhan informasi masyarakat dengan menggunakan analisis SWOT. Yang 

ketiga, Targeting, dimana mempunyai target sasaran yaitu wisatawan 

mancanegara, yang keempat, menetukan tujuan komunikasi, dimana tujuan 

tersebut agar masyarakat mengunjungi ojek wisata pantai tirta samudra untuk 

sering melakukan wisata. kelima menetukan pesan yang akan akan di kelompokan 

untuk usia dan pekerjaan tertentu namun tujuan utamanya memeliki pesan untuk 

memberikan pemandangan menawan pasir putih di sepanjang pantai tirta samudra 

pada seluruh lapisan masyarakat. Keenam pemilihan media massa dan media 

sosial sebagai media utuk mempersuasif  dan menyampaikan pesan pada 

targetnya, namun pihak disburpad juga melakuan sales trip ke sekolah-sekolah 

untuk mengenal dan mengunjungi pantai tirta samudra. Yang ketujuh evaluasi 

yang dilakukan untuk meningkatkan proses, tempat dan pola komunikasi dengan 

media serta memberikan kritik dan saran. Sedangkan teori yang digunakan 

disparbud adalah holistic marketing. Sedangkan penelitan yang dilakukan peneliti 

yaitu aktivitas apa saja yang sedang dilakukan Hawai Waterpark Malang, yaitu 

pihak marketing menggunakan 6 bauran komunikasi pemasaran dalam 

menjalankan pemasarannya, yang pertama personal selling, yaitu mendatangi 

langsung ke segmen yang telah ditentukan untuk memberikan pengenalan produk, 
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kedua iklan memaksimalkan semua media baik media cetak maupun media 

elektronik, dan online. Ketiga promosi karena hawai mempunyai dua segemen 

yaitu regular dan group maka perlu melakukan pendekatan pada pengunjung 

dengan cara memberikan promsi sekaligus edukasi tentang pentingnya belajar 

wisata dan bermain khusus untuk segmen yang tertuju pada sekolah-sekolah. 

Keempat sponsorship pihak hawai menggadeng beberapa vendor, seperti 

perbankan, indosat dan kuliner. Kelima memanfatkan media publikasi salah 

satunya radio MFM sebagai sarana publikasi dan informasi mengenai Hawai 

Waterpark. dan yang keenam di tempat pembelian biasanya dilakukan dengan 

mendesain berbagai sudut Hawai Waterpark dengan poster cantik yang biasanya 

dilakukan oleh pihak kasir dan beberapa karyawan. Teori yang digunakan peneliti 

yaitu menggunakan teori IMC (Integrated Marketing Communication) karena 

Hawai dalam menjalankan aktivitasnya berusaha mengimplementasikan hampir 

semua program komunikasi pemasaran seperti iklan, sales promotion, publikasi 

dan event.  

Di dalam sebuah studi pendahuluan tentunya juga mempertimbangkan 

seberapa manfaat yang akan kita dapat setelah melakukan hal tersebut khususnya 

peneliti untuk mengatahui bahwa penelitian tersebut sudah pernah diteliti dan 

sudah pernah dicari akar permasalahannya, sehingga tidak terjadi pengulaqngan 

penelitian yang membahas Hawai Waterpark Malang dari Aktivitas Pemasaran 

Dalam Meningkatkan  Jumlah Pengunjung, menghemat tenaga dan biaya dengan 

cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber dokumen penelitian dan 

acuan untuk peneliti saat ini khususnya aktivitas komunikasi pemasaran,  
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memperkuat penelitian karena adanya penelitian relevan serta mengatahui apakah 

penelitian tersebut mampu diteliti atau dlaksanakan peneliti atau malah justru 

menyulitkan untuk membahas penelitian tentang Objek Wisata Hawai Waterpark 

Malang. 

Tabel 2. 1 Perbandingan Posisi Masing-Masing Penelitian. 

Perbandingan Penelitian I Penelitian Ini 

Judul Strategi Komunikasi 

Pemasaran Dinas 

Pariwisata & 

Kebudayaan 

Kabupaten Jepara 

Dalam Meningkatkan 

Jumlah Pengunjung 

Pantai Tirta Samudra. 

Aktivitas 

Komunikasi 

Pemasaran Dalam 

Meningkatkan 

Jumlah 

Pengunjung (Studi 

Pada Divisi 

Marketing Hawai 

Waterpark 

Malang) 

Pendekatan Kualitatif Kualitatif 

Teori Relastic Marketing IMC ( Intergrated 

Marketing 

Communication) 
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Metode Deskriptif Deskriptif 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Wawancara, Studi 

Pustaka 

Wawancara, 

Observasi, 

Dokumentasi 

 

2.2 Komunikasi, Pengertian dan Proses 

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 komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu memiliki 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga 

meningkatkan kesempatan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 2008:1) 

Manusia berkomunikasi untuk berbagai pengatahuan, pesan, ataupun 

pengalaman. Melalui komunikasi, perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami  



14 
 

orang lain itulah dibutuhkan komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. 

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 komunikasi. Dikatakan 

vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk komunikasi untuk 

berkomunikasi dengan individu-individu lainnya sehingga meningkatkan 

kesempatan individu itu untuk tetap hidup (Rakhmat, 2008:1) 

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 Pengertian 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  
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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 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang 

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

2004:18).  

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, 

2004:20).  

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.  
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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.  

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

lebih.  

3. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang ditujukan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

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, 2004:29). 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 
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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, 2004:34).  

Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan 

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

menghibur (Cangara, 2004:2)   

2.2.2 Elemen dan Proses Komunikasi 

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

Pesan, Media, Komunikan, Umpan balik dan Efek (A.W. Widjaja, 2000:30) : 

a. 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. 

b. Komunikator 

Orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau stimulus kepada 

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

komunikator yang baik : 

1. Penampilan 

Penampilan yang baik, sopan dan menarik sangat berpengaruh 

dalam proses komunikasi. Sebagai seorang perawat, penampilan yang 
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bersih, rapi, sopan dan menarik sangat perlu dalam menjalankan perannya 

dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. 

2. Penguasaan masalah 

Sebelum melakukan komunikasi, seorang komunikator hendaknya 

faham dan dan yakin bahwa yang disampaikan merupakan permasalahan 

yang penting. Penguasaan masalah sangat penting agar timbul rasa 

kepercayaan dan mengakibatkan terjadi feedback. 

3. Penguasaan bahasa 

Penguasaan bahasa yang kurang baik dapat menyebabkan salah 

persepsi. 

c. Komunikan 

Penerima pesan. Dapat digolongkan dlm tiga jenis: personal, kelompok 

dan massa. Syarat yang harus dimiliki komunikan:  

1. Keterampilan menangkap dan meneruskan pesan.  

2. Pengetahuan yang cukup. 

3. Siap menerima dan memberi pesan.  

d. 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: 
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1. Pesan harus direncenakan dengan baik sesuai kebutuhan. 

2. Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan 

mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. 

3. Pesan harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima serta 

menimbulkan kepuasan. 

e. Channel 

Saluran atau sarana untuk penyampaian pesan atau biasa disebut juga 

media. Media komunikasi dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

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

umumnya dapat berbentuk elektronik maupun non-elektronik (telepon, 

HP, surat, dsb. 

2.  Media Massa : media yang digunakan oleh komunikasi massa (secara 

missal) (radio, film, televisi, dsb). 

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

orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dan kewenangan 

tertentu (kode atau sandi). 

f. 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. 

g. Effect 
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Hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku 

seseorang sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Efek merupakan tolak 

ukur keberhasilan komunikasi  Secara garis besar, pengertian proses adalah 

suatu rangkaian kejadian yang tidak memiliki batas awal dan akhir. Menurut 

Klopf (1985), proses merupakan dinamika, terjadi secara sistematik, adaptasi, 

berkesinambungan, transaksional dan tidak mudah berganti (Redi Panuju, 

1997 : 55-56). 

2.3 Komunikasi Pemasaran  

Pemasaran merupakan sebuah usaha untuk menyampaikan pesan kepada 

publik terutama konsumen mengenai keberadaan suatu produk/jasa di pasar. 

Menurut Machfoedz (2010 : 16) menyatakan bahwa pemasaran adalah istilah 

yang digunakan untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari pemasar 

sampai kepada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran langsung, 

publisitas, promosi penjualan, dan penjualan langsung untuk memberikan 

informasi yang mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh 

konsumen. 

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 

usaha untuk menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. 
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Pengertian pemasaran menurut Stanton (dalam Basu Swasta dan Irawan 

2003:5) : ”Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial.” Sedangkan pengertian pemasaran 

menurut Kotler dan Armstrong (2007:7) : ”Pemasaran adalah proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.” 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan 

loyal pada produk yang ditawarkan (Tjiptono, 2001: 219).  

Semakin 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 
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adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka kegiatan bisnis 

tidak berjalan dengan baik”.  

Untuk itu dibentuklah 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).  

Berdasarkan pengertian Marketing Communication (komunikasi 

pemasaran) 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. 

 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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Untuk itulah 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, antara lain : 

1. Mengidentifikasi audiens sasaran 

2. Menentukan tujuan komunikasi. 

3. Merancang pesan. 

4. Memilih saluran komunikasi. 

5. Menetapkan total anggaran komunikasi.  

6. Memutuskan bauran komunikasi. 

7. Mengukur hasil komunikasi. 

8. Mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu.  

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

komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut : 

1. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk. 

2. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness).  

3. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intention).  

4. Memfasilitasi pembelian. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

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

pengertian komunikasi dan pemasaran sebagai berikut : 
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1. Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antar individu, atau antara organisasi dengan individu.  

2. 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.  

2.3.1 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk 

menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan 

pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan 

khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali).  

Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi (Tjiptono, 

1997: 220) :  

1. Efek kognitif, yaitu membentu kesadaran informasi tertentu.  

2. Efek afektif, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu. 

Yang diharapkan adalah reaksi pembelian. 

3. Efek konatif atau perilaku yaitu membentuk pola khalayak menjadi 

perilaku selanjutnya. Perilaku yang diharapkan adalah pembelian 

ulang.  
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Secara umum ada tiga tingkatan dasar untuk hirarki efek dalam praktik 

komunikasi pemasaran (Prisgunanto, 2006: 69). Hal ini dapat dianggap sebagai 

tahapan dan posisi di mana pelanggan atau khalayak merespon dan memahami 

suatu produk dari hasil interaksi mereka lewat komunikasi pemasaran. Tahapan 

tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan berikut: 

1. Tahap knowings (mengetahui / kenal).  

2. Tahap feelings (merasakan / hasrat).  

3. Tahap actions (tindakan terpengaruh). 

Guna keperluan persamaan dalam pengukuran efek komunikasi 

pemasaran, digunakan standarisasi tingkat efek-efek model dari keterlibatan 

respon pelanggan dari komunikasi pemasaran. Ada banyak versi yang ditawarkan 

para ahli komunikasi pemasaran dalam mengetahui tingkat pemahaman dan 

pengetahuan pelanggan dalam konsep tingkatan efek (Hierarchy of effects 

concept). Namun yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

AIDDA :  

1. Attention (mendapatkan perhatian). 

2. Interest (mempertahankan minat). 

3. Desire (menimbulkan keinginan). 

4. Decision (membuat keputusan)  

5. Action (memperoleh perlakuan).  
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Adapun keterkaitan antara tujuan komunikasi dan respon khalayak berkaitan 

dengan tahap-tahap dalam proses penerimaan pesan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 2.1  

Tujuan Komunikasi, Respon Khalayak, dan Proses Pembelian 

 
Komunikasi pemasaran dalam konteks ini juga harus lebih diartikan 

sebagai kemampuan  dalam menyatukan pemikiran antara komunikator Attention, 

Interet, Desire, Decision, Action, Informing, Persuading, Reminding. Efek konatif 

Efek afektif, Efek kognitif. Hasil akhir dari komunikasi adalah adanya perubahan 

sikap lawan bicara atau komunikasi yang diartikan sebagai sikap menerima 

komunikan akan pesan yang dibawa oleh komunikator dalam pertukaran 

dimaksud. diharapkan, komunikan akan menerima pesan, terpengaruh, bahkan 

mengikuti apa yang diajukan oleh si komunikator yakni membeli atau 

mendapatkan barang tersebut dalam keperluan memuaskan keingin tahuan dan 

rasa penasaran mereka (Prisgunanto, 2006:10). 

2.3.2 Macam-macam Program Komunikasi Pemasaran  
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Dikutip langsung dari, Shimp (2003:5-6), menjelaskan secara singkat 

bentuk-bentuk utama atau program utama dari komunikasi pemasaran, sebagai 

berikut :  

1. 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.  

 

 

2. 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.  

3. 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. 

4. Pemasaran Sponsorship (Sponsorship Marketing)  
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Adalah aplikasi mempromosikan perusahaan dan merek mereka 

dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan 

kegiatan tertentu.  

5. 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.  

 

 

6. 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 

 Untuk mencapai tujuan promosi, pemasar harus menguasai sistem 

komunikasi pemasaran agar komunikasi yang kita lakukan mencapai sasaran yang 

tepat. Komunikasi pemasaran sering juga disebut dengan komunikasi promosi. 

Menurut pendapat Komaruddin Sastradipoera (2003;189).  
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Sistem 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 manajement 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 unsur 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 ke tujuan. 

Suatu pesan promosi meninggalkan sumber, maka pesan promosi itu 

bergerak ke transmitter atau sender yang akan mengubahnya menjadi 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. 

 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 
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disampaikan dapat diterima dengan efektif, maka komunikasi promosi tersebut 

sebisnya dilakukan melalui langkah-langkah berikut:  

1. perhatian. 

2. pemahaman. 

3. penerimaan. 

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 :  

a. mengetahui akan adanya gagasan promosi. 

b. kian berkemmbangnya minat akan gagasan promosi,. 

c. evaluasi atas gagasan promosi.  

d. mengadakan percobaan gagasan promosi.  

e. menerima gagasan promosi. 

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

berikut:  

a. menetapkan orang yang dapat melakukan kontak (contact person). 

b. menetapkan orang yang dapat mengestimasi (legitimizer) gagasan yang akan 

disampaikan kepada konsumen sasaran.  

c. menetapkan orang yang mempunyai kemampuan yang cukup untuk 
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mengorganisasikannya (organizator). 

d.  menetapkan komunikator (communicator atau disseminator) yang dapat 

mengkomunikasikan pesan-pesan atau gagasan-gagasan promosi. 

 Saptaningsih Sumarmi (2008;98) 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 Formula 4P Dalam Komunikasi Pemasaran 

Dalam aktivititas memasarkan produk, pemasar membuat keputusan dan 

menggunakan berbagai kaedah untuk mendapatkan respon positif daripada 

pelanggan sasaran. Jerome Mc Carthy 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 : 

Tabel 3.1 Variabels menurut Kotler 
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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, berupaya 

mengemukakan produk yang lebih kompetitif sangat penting sebagai strategi 

pemasaran. Melalui penggunaan teknologi dan yang tinggi, pengeluar boleh 

menghasilkan produk yang berkualitas, namun untuk memiliki kelebihan 

kompetitif dikalangan pesaing, hanya memerlukan berbagai inisiatif tambahan 

oleh pemasar. 

Strategi produk menghendaki pemasar menganalisa persekitaran pasaran 

seperti  demand, persaingan dan pertumbuhan serta mengukurnya dengan 
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keupayaan yang ada. Pemasar juga perlu menjangkakan perubahan dan pelbagai 

situasi luar kawalan dan menyediakan alternatif tindakan yang wajar. Analisa 

melalui tertentu (spt.  PEST, SWOT dll.) boleh membantu dalam menyediakan 

maklum 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  

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 menetapkan 

harga mesti berdasarkan kepada objektif yang hendak dicapai dari pada 

pemasaran itu sendiri. Sama saja memperkenalkan produk baru ke pasaran, 

memasuki segmen baru pasaran, menstabilkan 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 

menciptakan keuntungan. kepada pembeli pula mereka melibatkan aspek seperti 

kemampuan membeli, berpatutan dan berfaedah.  

3. Place.  

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

masa yang betul, adalah tujuan kepada strategi ini. semua itu sangat bergantung 
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pada saluran-saluran  pengedaran yang ditetapkan. Bagaimana produk 

ditempatkan di kalangan pengguna, begitu juga dengan penerimaan mereka.   

4. Promotion  

Terdapat juga anggapan bahawa produk yang berkualitas akan terjual 

dengan sendirinya. Tetapi, dalam strategi promosi, pemasar melaksanakan 

aktivitias 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 aktivitas promosi, pemasaran produk yang berkualitas 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 sepakat untuk dikenal saja, 

tapi mereka perlu diberi kesedaran hingga mereka merasa perlu untuk membeli 

produk yang ditawarkan. 

Pengiklanan melalui media massa yang utama, antara kaedah mempromosi 

yang mahal, menjadi pilihan industri yang berkemampuan. Walaupun tahap 

kesannya agak sukar diukur, tetapi yang lebih penting di sini adalah faktor 

penyebaran maklum produk yang meluas. Di samping pengiklanan, kaedah 

promosi yang lain boleh digunakan, sama ada serentak maupun persaingan, sesuai 

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 yang ada seperti People, Process  dan Physical 

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

a. People:  

Faktor manusia (yang terlibat secara langsung & tidak langsung) dalam 

aktivitas penyampaian produk di pasaran tidak patut dikecualikan. Peranan kaki 

tangan yang menjalankan berbagai aktivitas berkaitan dengan pemasaran perlu 

dijadikan sebagai strategi. Oleh karena itu inisiatif dari aspek kebolehan, 

kemampuan dan kepakaran para pekerja dan pihak pengurus di industri perlu juga 

diberi perhatian dalam strategi meningkatkan upaya pemasaran. 

b. Process: 

Proses / aliran kerja termasuk arahan dan prosedur yang bertepatan bagi 

setiap aktivitas merupakan elemen yang akan menentukan kesan dan kejayaan 

pemasaran. Oleh itu, juga merupakan inisiatif dan strategi sebuah industri untuk 

memasukkan unsur „process’ ini kedalam strategi pemasarannya. 

c. Physical Evidence 

Kebolehan dan upaya industri dalam penyampaian mestinya di samakan 

sesuai dengan sekitar pasar diberikan. Hal ini akan meningkatkan lagi kesan 

dalam berkomunikasi dan melaksanakan penyampaian produk, khasnya dalam 

aspek kepuasan kepada pengguna sasaran. 

Strategi pemasaran 4 P boleh dikatakan sebagai tindakan empat serangkai 

oleh pemasar untuk menawarkan produk kepada pelanggan sasaran dengan cara 
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yang lebih efektif. Sementara tambahan 3P lagi kepada bauran tersebut adalah 

sebagai pelengkap yang khususnya disarankan bagi industri yang menawarkan 

produk jenis /servis.  

2.5 Teori IMC ( Intergrated Marketing Communications) 

Menurut Four us As (the American Association of AdfertisingAgency), 

IMC merupakan konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui 

nilai tambah dari perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategi 

masing-masing bentuk komunikasi, misalnya iklan, respons langsung, promosi 

penjualan dan humas serta memadukan untuk meraih kejelasan pesan, 

konsistensi dan dampak komunikasi maksimal melalui keterintegrasian pesan.( 

Hermawan, 2012:52). 

Beberapa faktor perubahan signifikan dalam pemasaran dan lingkungan 

komunikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan IMC menurut Richard J. 

Semenik (2002) adalah : 

1. Fragmentasi media 

2. Semakin baiknya penilaian khalayak menyangkat teknologi 

database 

3. Pemberdayaan konsumen 

4. Meningkatkan ragam pesan iklan 

5. Tuntunan akan tanggung jawab yang lebih besar. 

 

2.5.1 Model Komunikasi Terintegrasi (IMC) 
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Bauran komunikasi pemasaran dapat dijabarkan menjadi beberap 

unsuryang terkait erat dengan upaya untuk menciptakan ekuitas merek 

(brand equality). Komunikasi pemasaran yang baik dalam pelaksanaannya 

berdampak pada persepsi positif (kepercayaan)nterhadap merek yang 

disampaikan begitu juga sebaliknya kepercayaan merek akan 

memperlancar komunikasi pemasaran terintegrasi. ( Hermawan 2014:54) 

berbagi unsur komunikasi pemasaran tersebut yang meliputi :  

1. Periklanan 

2. Promosi penjualan 

3. Hubungan masyarakat dengan publisitas 

4. Penjualan personal 

5. Pemasaran langsung 

6. Acara dan pengalaman 

7. Ekuitas merek 

8. Kesadaran akan merek 

9. Citra merek respons terhadap merek 

10. Hubungan dengan merek  
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Sumber (Hermawan, 2012:55) 


