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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata latin 

communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini 

maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya 

dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan (Effendy: 1984; 09) 

Komunikasi menurut pengertian Carl I. Hovland dalam Deddy Mulyana (2010) 

adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) mencapai rangsangan untuk 

merubah perilaku penerima. Istilah pertama (communis) paling sering disebut sebagai asal 

kata komunikasi, yang merupakan arti dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi 

menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, suatu pesan dianut secara sama (Deddy 

Mulyana: 2010; 46) 

Dalam bentuk sederhana komunikasi (communication) adalah pengiriman pesan dari 

sumber ke penerima. Sekarang, setelah lebih dari 60 tahun, pandangan komunikasi ini telah 

diidentifikasi oleh tulisan ilmuan politik  Harold Lasswell (1948), cara terbaik untuk 

mendeskripsikan komunikasi adalah untuk menjawab pertanyaan; Siapa? Mengatakan 

apa? Melalui saluran apa? Kepada siapa? Dengan efek seperti apa?. Lasswell 

menjabarkan dalam unsur-unsur dasar proses komunikasi, komunikasi terjadi bila Sumber 
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mengirim pesan melalui media kepada penerima terjadi beberapa efek (Stanley J. Baran: 

2011; 05) 

Dalam proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara 

sekunder (Effendy: 1984; 11-18) 

a. Proses Komunikasi secara Primer 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) 

sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah 

bahasa, kial, isyarat gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung 

mampu “menerjemahkan” pikiran maupun perasaan komunikator kepada komunikan. 

Media primer atau lambang yang paling banyak digunakan dalam komunikasi 

adalah bahasa. Akan tetapi tidak semua orang pandai mencari kata-kata yang tepat 

dan lengkap yang dapat mencerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. 

Selain itu, sebuah perkataan belum tentu mengandung makna yang sama bagi semua 

orang.  

b. Proses Komunikasi secara Sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media 

kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator 

menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan 

sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, 



 

9 
 

telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah 

media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. 

 

2.1.2 Unsur Komunikasi 

Konsep-konsep dasar komunikasi yang terdapat dalam kegiatan komunikasi menurut 

(Heru Puji: 2005; 5-11) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sumber-Penerima (Source-Receiver) 

Pada umumnya, komunikasi melibatkan paling sedikit dua orang. Masing-

masing orang merumuskan dan mengirimkan pesan (fungsi sumber) dan juga 

merasakan dan memahami pesan yang disampaikan (fungsi penerima) 

b. Pengiriman Sandi-Pemahaman Sandi (Encoding-Decoding) 

Dengan menyalurkan ide-ide kita melalui gelombang suara, kita mengemas ide 

tersebut dalam bentuk sandi (code), karena itu disebut encoding. Kemudian 

gelombang suara diterjemahkan ke dalam ide-ide yang dapat dimengerti maksudnya, 

inilah yang dimaksud dengan decoding. 

c. Kemampuan (Competence) 

Kemampuan komunikasi, pada sisi lain, menggunakan kemampuan berbahasa 

sebagai dasarnya, namun di luar itu meliputi juga pengetahuan mengenai tata aturan 

berkomunikasi. Kemampuan komunikasi juga termasuk pengetahuan mengenai 

aturan-aturan komunikasi non verbal, kapan saatnya kita berbicara, kapan saatnya 

kita diam saja dan kapan diam merupakan hal yang tidak mengenakkan. 

d. Pesan (Messages) 
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Agar komunikasi berlangsung dengan baik, pesan yang merupakan signal 

perangsang bagi seorang penerima, harus dikirim dan diterima. Pesan-pesan tersebut 

dapat berupa hal yang dapat didengar, dilihat, dirasakan, dibaui, atau gabungan dari 

hal-hal tersebut. 

e. Umpan Balik (Feedback) 

Umpan balik merupakan bentuk khas sebuah pesan. Ketika kita mengirimkan 

pesan dengan mengatakan sesuatu, kita juga mendengar suara kita sendiri, kita 

mendengar apa yang kita katakan, kita merasakan apa yang kita gerakkan, kita 

melihat apa yang kita tulis, dan sebagainya. 

f. Saluran (Channel) 

Saluran komunikasi adalah medium yang dilalui oleh pesan. Fungsinya 

menjembatani antara sumber dan penerima. Komunikasi jarang yang menggunakan 

hanya satu channel saja, melainkan dua, tiga, empat yang umumnya digunakan terus-

menerus. 

2.2  KOMUNIKASI PEMASARAN 

Komunikasi pemasaran atau marketing komunikasi adalah pesan-pesan yang 

berkaitan dengan hubungan-hubungan pembeli – penjual. Komunikasi pemasaran 

merupakan sebuah istilah yang lebih luas dibandingkan dengan strategi promosional, 

karena ia mencakup kata-kata yang disampaikan secara lisan dan bentuk-bentuk lain 

komunikasi yang tidak sistematik. Tetapi, sebuah strategi promosional yang terencana, 

jelas merupakan bagian paling penting dari komunikasi-komunikasi pemasaran (Winardi. 

1989: 297) 
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Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari 

suatu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Melalui 

komunikasi dalam dunia usaha, perusahaan berusaha memahami pelanggan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik ke pelanggan. 

Komunikasi inilah yang dikenal dengan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran 

erat terkait dengan pesan atau informasi yang ingin disampaikan perusahaan kepada 

pelanggannya melalui aktivitas promosi yang perusahaan lakukan lewat berbagai saluran 

komunikasi, yang kombinasinya dikenal sebagai bauran promosi (Agus Hermawan. 2012) 

Keith Butterick (Keith Butterick, 2012:28) merumuskan dunia pemasaran melalui 

empat elemen yang dikenal dengan Marketing MIX. Tujuan dari Marketing MIX sendiri 

untuk menggambarkan rencana pemasaran. Keempat elemen-elemen Marketing MIX 

tersebut adalah produk (product), harga (price), lokasi (place) dan promosi (promotion)  

Keempat elemen marketing MIX diatas dapat dijelaskan dibawah ini: 

a. Produk (product) 

Kategori ini meliputi semua proses yang terlibat dari pengembangan prototipe produk 

sampai memproduksi barang jadi. Kategori ini juga menggabungkan fitur produk dengan 

keuntungan, branding, pengemasan, dan bahkan layanan purna jual, seperti garansi produk, 

garansi onderdil, dan garansi jasa. 

b. Harga (price) 

Menentukan harga suatu barang atau jasa membutuhkan faktor-faktor berikut ini yang 

harus dipertimbangkan secara benar: biaya, profabilitas, nilai mata uang, tingkat 

persaingan dan intensif. Menurut teori ekonomi, harga adalah cerminan dari apa yang 
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disiapkan penjual untuk dijual dan apa yang pembeli siapkan untuk dibayar. Artinya, baik 

pembeli maupun penjual memiliki informasi yang sama mengenai biaya produksi dari 

barang tersebut. 

 

 

c. Lokasi (place) 

Place adalah saluran distribusi dimana produk atau jasa disediakan untuk pembeli. Place 

meliputi bagaimana sebuah barang diakses oleh target pasar dan juga logistik mengenai 

bagaimana barang dan jasa sampai pada titik penjualan 

d. Promosi (promotion) 

Promosi mencakup semua aktivitas yang perusahaan lakukan untuk memperoleh 

barang atau jasa dihadapan pelanggan. Promosi menjadi bagian dari kampanye dan 

kombinasi antara periklanan, PR, serta direct mail yang diadopsi berdasarkan sifat produk 

dan target audiance yang disasar. Promosi merupakan apa yang diharapkan secara wajar 

atas proses pemasaran yang dilakukan – menggunakan tektik-teknik inovatif yang 

bervariasi dalam menyampaikan pesan kepada pengguna akhir.  

Bauran promosi yang sesuai atas suatu produk dan pasarnya memuat kombinasi 

sejumlah elemen promosi yang berupa periklanan, promosi penjualan (bagaimana produk 

dipamerkan di toko), manajemen penjualan (bagaimana tenaga penjualan beroperasi), PR 

dan pemasaran langsung ketika sebuah produk baru diluncurkan, kampanye pemasaran 

perlu mengombinasikan sebagian besar atau bahkan semua elemen-elemen tersebut. 
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Menurut Shimp (2003: 160-162) seluruh usaha komunikasi pemasaran diarahkan 

kepada pencapaian satu atau lebih tujuan-tujuan dibawah ini: 

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk, setiap organisasi 

pemasaran bertujuan untuk meraih konsumen agar memilih produknya dan bukan 

produk pesaingnya, untuk itu konsumen harus mempunyai keinginan untuk suatu 

kategori produk terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk membeli merek 

tersebut 

b. Menciptakan kesadaran akan merk (brand awarenes), upaya untuk membuat 

konsumen familiar melalui iklan, promosi penjualan dan komunikasi pemasaran 

lainnya akan suatu merk, memberi informasi kepada orang banyak tentang ciri 

khusus dan manfaatnya, serta menunjukkan perbedaan dari merek pesaing, dan 

menginformasikan bahwa merek yang ditawarkan lebih baik ditinjau dari 

fungsional atau simbolisnya. 

c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat (intention), jika 

komunikator sukses menciptakan kesadaran konsumen akan mereknya, 

konsumen dapat membentuk sikap (attitudes) positif terhadap merk tersebut dan 

mungkin akan muncul keinginan untuk membeli suatu produk di masa yang akan 

datang. 

d. Memfasilitasi pembelian, jika usaha komunikasi pemasaran sebuah perusahaan 

benar-benar efektif, konsumen akan memahami mengapa harga merek tersebut 

lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih menarik dengan harga 

premiumnya tersebut. Iklan yang efektif, display yang menarik dalam toko, serta 

variabel komunikasi pemasaran lainnya berfungsi untuk memfasilitasi pembelian 
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dan memberikan solusi atas persoalan yang ditimbulkan oleh bauran pemasaran 

non promosi (produk, harga dan distribusi) 

Secara garis besar Komunikasi Pemasaran sebagaimana yang telah dijelaskan, salah 

satu fungsi lain yakni, Marketing Public Relation dalam perusahaan yang memberikan 

pengaruh atau tindakan persuasif dalam menarik perhatian konsumen. Melalui definisi ini, 

peneliti dapat mendeskripsikan pendapat Kotler tentang peran dan fungsi Marketing 

Public Relation dibawah ini. 

Menurut Kotler dalam Ruslan (2010: 254) ada beberapa peranan Marketing Public 

Relations dalam upaya mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan dalam 

berkompetisi, secara garis besar yaitu: 

1. Menumbuhkembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk atau jasa  

yang tengah diluncurkan.  

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau   

Manfaat (benefit) atas produk yang ditawarkan atau digunakan.  

3. Mendorong antusiasme (sales force) melalui suatu artikel sponsor (advertorial)  

tentang kegunaan dan manfaat suatu produk atau jasa.  

4. Menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media elektronik maupun media 

cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya.  

5. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya  

mengatasi keluhan-keluhan dan lain sebagainya demi terciptanya kepuasan pihak 

pelanggan  

6. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus  

merencanakan perubahan pada produk yang lama.  
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7. Mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relations tentang  

aktifitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan 

lingkungan hidup, agar tercapai publikasi yang positif di mata publik.  

8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk dan jasa, baik segi 

kuantitas maupun kualitas pelayaan yang diberikan kepada konsumen atau 

pelanggannya.  

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang akan 

muncul di masa mendatang, misalnya terjadinya krisis kepercayaan, menurunnya 

citra perusahaan hingga resiko terjadinya krisis manajemen, krisis 

multidimensional dan lain sebagainya. 

Aktifitas antara Publik Relation dan Komunikasi Pemasaran memiliki tugas dan 

fungsi yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan promosi maupun branding. Menurut 

American Marketing Association, pemasaran dapat didefinisikan sebagai “aktifitas, 

mengatur lembaga, dan proses untuk membuat, berkomunikasi, memberikan dan 

menawarkan sesuatu yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat pada 

umumnya”. Dengan demikian, kombinasi dari semua kegiatan yang membantu 

meningkatkan penjualan produk, yang mencakup kombinasi dari satu atau lebih antara 

pemasaran langsung, iklan, merek, hubungan masyarakat dan kegiatan promosi lainnya. Di 

sisi lain, publik relation bertugas mengelola informasi antara perusahaan dan masyarakat, 

dengan demikian mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara keduanya. 

Sebagai bentuk perbandingan dari dua elemen tersebut diatas, American Marketing 

Association yang dikutip dalam Wartikel.com mendeskripsikan perbedaan sebagai berikut: 
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- Fungsi utama dari marketing adalah produk, sedangkan fungsi utama publik 

relation melibatkan persepsi publik pada perusahaan dan merek. Ini dapat 

disimpulkan bahwa pubik relation membentuk fondasi untuk strategi marketing. 

- Dalam marketing, produk yang dipromosikan. Dalam publik relation, perusahaan 

yang dipromosikan. Publik relation mempromosikan nama dan citra perusahaan 

keseluruhan sementara marketing biasanya melihat bagaimana mempromosikan 

satu produk atau lini produk. 

- Marketing melibatkan penjualan barang, publik relation melibatkan penjualan 

merek. Sebuah aktifitas marketing diarahkan untuk penyediaan produk atau jasa 

tampaknya lebih menarik bagi orang. Kegiatan publik relation membuat 

perusahaan lebih menarik bagi orang. 

- Marketing berusaha untuk melihat bagaimana dan berapa harganya barang atau 

jasa yang bisa dijual. Publik relation mencoba untuk mengukur persepsi 

masyarakat dan reaksi terhadap produk dan strategi pemasarannya. 

- Marketing mencoba untuk mencapai keuntungan. Publik relation mencoba untuk 

mencapai reputasi positif. Tujuan marketing adalah untuk menjual produk dan 

mencapai keuntungan. Publik relation adalah seperti sebuah investasi yang 

membuat sebuah perusahaan untuk menjaga citra positif di pasar. 

Dari beberapa perbedaan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aktifitas antara 

marketing dan publik relation sebagai instrumen bagi perusahaan dalam mempromosikan 

atau branding produk/jasa dan menanamkan citra perusahaan. Alasan peneliti menjelaskan 

kedua definisi tersebut, karena di PT.INDANA sendiri hanya memiliki Marketing 
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Komunikasi. Namun dalam pelaksanaan strategi promosi, marketing komunikasi juga 

sekaligus merangkap dalam menjalankan aktifitas kehumasan atau publik relation. 

 

 

2.2.1 Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Komunikasi pemasaran terpadu adalah menyatukan perencanaan, tindakan dan 

koordinasi pada semua wilayah komunikasi pemasaran dan juga memahami konsumen 

menyangkut apa sesungguhnya tanggapan konsumen. Menurut The Northwestern 

University’s Medill School of Jurnalism mendefinisikan Komunikasi Pemasaran Terpadu 

atau (integrated marketing communication – IMC) sebagai proses pengelola semua 

sumber-sumber informasi menyangkut produk/layanan dimana seorang pelanggan yang 

memiliki proses didorong sedemikian rupa agar perilakunya tergerak untuk mewujudkan 

penjualan dan membentuk loyalitas konsumen (Agus Hermawan. 2012: 52) 

Pendekatan IMC membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang paling tepat 

dan efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan konsumen mereka, 

begitu juga para pemegang kepentingan lain seperti pegawai, pemasok, investor, kelompok 

kepentingan, dan publik pada umumnya. 

Menurut Richard J. Semenik dalam (Agus Hermawan. 2012: 52) mengatakan 

beberapa faktor perubahan signifikan dalam pemasaran dan lingkungan komunikasi yang 

berkontribusi terhadap perkembangan IMC adalah fragmentasi media, semakin baiknya 

penilaian khalayak menyangkut teknologi database, pemberdayaan konsumen, 

meningkatnya ragam pesan iklan, dan tuntutan akan tanggung jawab yang lebih besar. 
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Definisi IMC adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk 

program komunikasi persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara 

berkelanjutan. Tujuan IMC adalah mempengaruhi atau memberikan efek langsung kepada 

perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. IMC menganggap seluruh sumber yang dapat 

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

atau perusahaan adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di masa datang. 

Lebih jauh lagi, IMC menggunakan semua bentuk komunikasi yang relevan serta yang 

dapat diterima oleh pelanggan dan calon pelanggan. Dengan kata lain, proses IMC berawal 

dari pelanggan atau calon pelanggan kemudian berbalik kepada perusahaan untuk 

menentukan dan mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi 

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

2.2.2 Ciri-Ciri Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Dari definisi tersebut diatas menunjukkan lima ciri yang melekat pada filosofi dan 

aplikasi dari komunikasi pemasaran terpadu (IMC). Ciri-ciri tersebut dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

1. Mempengaruhi Perilaku. Tujuan IMC adalah untuk mempengaruhi perilaku 

sasarannya. Hal ini berarti komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari 

sekedar mempengaruhi kesadaran merek atau “memperbaiki” perilaku konsumen 

terhadap merek. Sebaliknya, kesuksesan IMC membutuhkan usaha-usaha 

komunikasi yang diarahkan kepada peningkatan beberapa bentuk respon dari 

perilaku konsumen. Dengan kata lain, tujuannya untuk menggerakkan orang lain 

untuk bertindak. 
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2. Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan. Ciri IMC kedua adalah bahwa 

prosesnya diawali dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik 

kepada komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan 

efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasif. IMC menghindari 

pendekatan inside out (dari perusahaan kepada pelanggan) dalam 

mengidentifikasi bentuk penghubung mereka dengan pelanggan, melainkan 

memulainya dari pelanggan (outside in) untuk menentukan metode komunikasi 

yang paling baik dalam melayani kebutuhan informasi pelanggan, serta 

memotivasi mereka untuk membeli suatu merek. 

3. Menggunakan Seluruh Bentuk “Kontak”. IMC menggunakan seluruh bentuk 

komunikasi dan seluruh “kontak” yang menghubungkan merek atau perusahaan 

dengan pelanggan mereka, sebagai jalur penyampai pesan yang potensial. 

4. Menciptakan Sinergi. Dalam definisi IMC terkandung kebutuhan akan sinergi 

(kesinambungan). Semua elemen komunikasi (iklan, tempat pembelian, promosi 

penjualan, event, dan lain-lain) harus berbicara dengan satu suara; koordinasi 

merupakan hal yang amat penting untuk menghasilkan citra merek yang kuat dan 

utuh, serta dapat membuat konsumen melakukan aksi. 

5. Menjalin Hubungan. Karakteristik IMC yang kelima adalah kepercayaan 

bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya hubungan 

antara merek dengan pelaggannya. Dapat dikatakan bahwa pembinaan hubungan 

adalah kunci dari pemasaran modern dan bahwa IMC adalah kunci dari 

terjalinnya hubungan tersebut. 

2.2.3 Pasar Sasaran 
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Pasar Sasaran dalam komunikasi terintegrasi menurut (Hermawan, 2012: 61) 

berangkat dari kecukupan data menyangkut data base pelanggan. Data base pelanggan 

merupakan kumpulan dan komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan dan calon 

pelanggan, dapat diakses dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran 

seperti identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk atau 

jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan. 

Komunikasi pemasaran terintegrasi diawali dengan pengembangan dan perencanaan 

bauran pemasaran yang merupakan dasar dari perancangan keseluruhan komunikasi 

pemasaran terintegrasi. Ada delapan langkah dalam mengembangkan program komunikasi 

dan promosi total yang efektif, yaitu (Hermawan, 2012: 63): 

1. Mengidentifikasi khalayak yang dituju 

2. Menentukan tujuan komunikasi tersebut 

3. Merancang pesan 

4. Memilih saluran komunikasi 

5. Menentukan total anggaran promosi 

6. Membuat keputusan atas bauran promosi (promotion mix) 

7. Mengukur hasil promosi tersebut 

8. Mengelola dan mengoordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi 

Tujuan dasa pasar sasaran pada pengembangan komunikasi pemasaran adalah  untuk 

mengetahui siapakah sebenarnya pasar sasaran dari sebuah aktifitas pemasaran tersebut. 

Apakah mereka pembeli potensial produk perusahaan, pengguna, pengambil keputusan, 

atau bahkan kelompok yang memberi pengaruh kepada konsumen potensial. Selanjutnya 

juga perlu dilihat apakah pasar sasaran tersebut setia pada merek perusahaan, ataukah 
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kepada pesaing. Jawaban yang diperoleh akan menentukan strategi komunikasi pemasaran 

yang harus dilakukan. Selebihnya atas dasar jawaban yang diperoleh, akhirnya juga dapat 

dilakukan analisis citra guna memberikan pandangan lebih jauh, berdasarkan profil pasar 

sasaran terhadap pengetahuan merek. 

2.3 PROMOSI 

2.3.1 Pengertian Promosi 

Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk 

menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa dan untuk mempengaruhi 

konsumen agar membeli barang atau jasa. Promosi juga membuat konsumen agar terus 

mengingatnya sehingga timbul keinginan untuk mencobanya dan secara tidak langsung 

juga memaksa konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut (Rangkuti, 2009:50-51) 

Menurut M. Dale Beckman C.s. dalam (Winardi. 1989:294) promosi sebagai fungsi 

untuk memberikan informasi, membujuk, serta mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Banyak orang berpendapat bahwa promosi merupakan variabel yang paling 

kritikal dalam proses pemasaran. Karena itu sifatnya dinamis, maka promosi merupakan 

salah satu bidang yang paling sulit dan menarik dari pengambilan keputusan pemasaran 

(Winardi. 1989:294) 

Pada umumnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan pada 

tujuan sebagai berikut (Rangkuti, 2009:51-53) 

1. Moditifikasi Tingkah Laku 

Setiap orang mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda. Demikian juga 

pendapat mereka mengenai suatu barang dan jasa, selera, keinginan, motivasi dan 
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kesetiaannya terhadap barang dan jasa tersebut saling berbeda. Dengan demikian 

tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk mengubah tingkah laku dan 

pendapat individu tersebut, dari tidak menerima suatu produk menjadi setia 

terhadap produk, penjual selalu berusaha menciptakan kesan baik tentang dirinya 

atau mendorong pembelian barang dan jasa. 

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberikan kepada pasar yang dituju 

mengenai produk berkaitan dengan harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, 

keistimewaan dan lain sebagainya. Promosi yang bersifat informasi ini umumnya 

lebih disukai dan dilakukan pada tahap awal. Sebab pada tahap inisebagian orang 

tidak akan tertarik untuk memilih dan membeli barang dan jasa sebelum 

mengetahui produk tersebut serta kegunaannya. 

3. Membujuk 

Promosi yang bersifat membujuk atau persuasi ini pada umumnya kurang 

disenangi oleh sebagian masyarakat. Tetapi kenyataannya pada saat ini yang 

banyak muncul justru promosi tersebut. Promosi seperti ini terutama untuk 

mendorong pembeli. Perusahaan tidak ingin mendapatkan tanggapan secepatnya, 

tetapi lebih mengutamakan mendapatkan kesan positif. Tujuannya agar memberi 

pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembeli. 

4. Mengingatkan 

Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk dihati masyarakat. Ini berarti perusahaan berusaha 

memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang ada. Sebab pembeli tidak 
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hanya sekali saja melakukan transaksi, melainkan harus berlangsung secara terus-

menerus. 

 

2.3.2 Kegiatan Promosi Perusahaan 

Kegiatan promosi biasanya merupakan salah satu komponen yang menjadi prioritas 

dari kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka konsumen akan mengetahui bahwa 

perusahaan meluncurkan produk baru yang akan menggoda konsumen untuk melakukan 

kegiatan pembelian. Kegiatan promosi sangat erat kaitannya dengan penyebaran informasi 

untuk disampaikan ke konsumen (Agus Hermawan. 2012:38). 

Dalam penyampaian informasi ini ada beberapa hal penting yang hendaknya 

diperhatikan bagi setiap perusahaan, yaitu: 

a. Program periklanan yang dijalankan  

Kegiatan periklanan merupakan media utama bagi perusahaan untuk 

menunjang kegiatan promosi dimana promosi memiliki tujuan utama untuk 

menarik konsumen agar mau melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan. 

b. Promosi dengan mengutamakan penjualan yang dilakukan secara pribadi  

Hal ini lebih dikenal dengan istilah „penjualan personal (personal selling)‟. 

Kegiatan promosi yang satu ini bisa dikatakan ujung tombak dari kegiatan 

promosi. Hal ini karena penjualan personal adalah kegiatan promosi yang 

mengharuskan pemasar berhadapan dengan konsumen secara langsung. 
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c. Promosi yang dilakukan dengan mengedepankan aspek penambahan 

intensitas nilai produk  

Dalam strategi pemasaran dikenal sebagai promosi penjualan (sales 

promotion). Promosi penjualan mengedepankan penambahan intensitas nilai 

barang atau jasa 

d. Promosi dengan cara meningkatkan publisitas  

Cara ini lebih condong untuk membentuk sebuah citra (image) yang lebih 

positif terhadap produk yang ditawarkan. 

2.4 STRATEGI PROMOSI 

2.4.1 Pengertian Strategi 

Startegi pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan 

harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. (Effendy: 1984; 32) 

Pengertian strategi dalam konteks organisasi menurut Robbins (2011) adalah 

penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah 

organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber 

daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut (Robins,2011, Perilaku 

Organisasi) 

James A. Stoner dalam Winardi (1989:10) mengemukakan strategi dapat 

didefinisikan sedikitnya dari sudut pandang dua perspektif yang berbeda, yakni: 

- Apa yang ingin dilakukan oleh sesuatu organisasi, dan 
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- Apa yang dilakukan oleh sesuatu organisasi, terlepas dari persoalan, apakah 

tindakan-tindakannya semula direncanakan. 

Perspektif pertama menjelaskan bahwa program luas untuk menetapkan serta 

mencapai sasaran-sasaran sebuah organisasi dan mengimplementasikan misi-misinya,  

istilah program dalam definisi ini mengimplikasi adanya sesuatu peranan akti, sadar dan 

rasional yang dimainkan oleh para manajer dalam hal merumuskan strategi organisasi 

mereka. Sedangkan dalam sudut pandang dari perspektif kedua menjelaskan tentang pola 

reaksi organisasi yang bersangkutan terhadap lingkungannya dengan berlangsungnya 

waktu. 

Secara definitif. Pimpinan suatu organisasi, setiap hari berusaha mencari kesesuaian 

antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang 

dan ancaman) kegiatannya meliputi pengamatan secara hati-hati persaingan, peraturan, 

tingat inflasi, siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen, serta faktor-faktor lain yang 

dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan 

strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis 

strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis (Rangkuti: 1998; Google Cendekia) 

2.4.2 Ciri-Ciri Strategi 

Robert H. Hays dan Steven C. Wheelwright dalam Winardi (1989:12-13) 

mengidentifikasi lima macam ciri utama strategi sebagai berikut: 

1. Ufuk Waktu (Time Horizon) 

Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktivitas-aktivitas yang 

mencakup sebuah ufuk waktu yang diperluas, dengan memperhatikan baik waktu 
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yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas demikian dan waktu yang 

diperlukan guna mengobservasi dampaknya. 

2. Dampak (Impact) 

Sekalipun konsekuensi-konsekuensi mengikuti strategi tertentu akan menjadi 

jelas untuk jangka lama, dampaknya penting. 

3. Pemusatan Upaya (Concentration of Effort) 

Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan aktivitas, upaya 

atau perhatian terhadap sejumlah tujuan yang relatif sempit. Upaya memusatkan 

perhatian atas aktivitas-aktivitas terpilih tersebut secara implisit mengurangi sumber-

sumber daya yang tersedia untuk aktivitas-aktivitas lain. 

4. Pola Keputusan-Keputusan (The Pattern of Decisions) 

Walaupun perusahaan-perusahaan tertentu hanya perlu mengambil beberapa 

keputusan dalam rangka upaya mengimplementasi strategi yang dipilih mereka, 

kebanyakan strategi mengharuskan diambilnya suatu seri jenis-jenis keputusan 

tertentu, dengan berlangsungnya waktu. Keputusan-keputusan tersebut harus saling 

membantu dalam arti bahwa mereka mengikuti pola konsisten tertentu. 

5. Daya Tembus (Pervasiveness) 

Sebuah strategi mencakum suatu spektrum luas aktivitas-aktivitas yang 

berkisar sekitar proses-proses pengalokasian sumber-sumber daya hingga operasi 

dari hari ke hari. Disamping itu, kebutuhan akan konsistensi dengan berlangsungnya 

waktu pada aktivitas-aktivitas tersebut mengharuskan bahwa semua tingkat pada 

sesuatu organisasi bertindak secara hampir instinktif dengan cara-cara yang 

memperkuat strategi tersebut. 
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Karakteristik utama dari pola keputusan perusahaan yang lazim disebut sebagai 

strategis, adalah keunikannya. Penyatuan alternatif yang kreatif untuk perkembangan di 

masa mendatang dijadikan unik oleh ciri-ciri khas suatu organisasi, kemampuan utamanya, 

sejarah, sumber-sumber keuangan dan teknik, serta aspirasi dan rasa tanggung jawab 

pemimpin-pemimpinnya (Kenneth R. Andrews. 1985:28) 

 

2.4.3 Pengertian Strategi Promosi 

Strategi promosi merupakan elemen kunci ke dua pada strategi pemasaran secara 

menyeluruh. Strategi “pasar produk” (Product Market Strategi) yang merupakan elemen 

kunci pertama memusatkan perhatian pada upaya untuk menyesuaikan produk yang 

bersangkutan beserta sifat-sifatnya dengan kebutuhan serta keinginan pasar yang menjadi 

tujuan (target market). Strategi promosional (Promosi Strategi) memusatkan perhatian pada 

upaya mengharuskan produk melalui saluran-saluran pemasaran ke pasar yang menjadi 

tujuan (Winardi. 1989:294) 

Dengan adanya promosi maka konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan 

meluncurkan produk baru yang akan menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan 

pembelian. Banyak yang mengatakan bahwa kegiatan promosi identik dengan dana yang 

dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

umumnya akan menghasilkan promosi yang juga sangat gencar. Namun dana bukanlah 

segala-galanya. Dana yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi yang lebih cerdas dan 

tepat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis keunggulan 
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produk, modal lain yang dimiliki perusahaan, dan segmen pasar yang dibidik (Agus 

Hermawan. 2012:38) 

Jadi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa promosi berhubungan dengan 

aktivitas-aktivitas pemasar (Marketer) dalam hal berkomunikasi dengan para anggota pasar 

yang menjadi tujuan dan para perantara guna memperbesar kemungkinan bahwa tahapan-

tahapan penjualan yang direncanakan (maksudnya transfer-transef atau pengalihan 

pemilikan) terjadi secara lancar dan efisien. 

 

2.5 PASS STRATEGI 

2.5.1 Pengertian Push, Pull dan Pass Strategy 

Dalam strategi promosi menurut (Kotler 2002:646) terdapat tiga bentuk yang 

digunakan, antara lain: 

a. Push Strategy (Strategi Dorong) 

Pash Strategy atau strategi dorong adalah strategi yang berusaha untuk merangsang 

(push) sesuatu dalam memberikan nilai kepuasan. Dalam strategi dorong biasanya 

menggunakan wiraniaga dalam promosi dagang untuk mendorong produk hingga sampai 

pada konsumen.  

b. Pull Strategy (Strategi Tarik) 

Pull strategy atau strategi tarik adalah strategi yang mengeluarkan sejumlah uang 

untuk iklan dan promosi konsumen untuk menciptakan permintaan dari konsumen. Jika 
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efektif konsumen minta produk tersebut kepada pihak pembuat iklan atau langsung pada 

produsen. 

c. Pass Strategy (Mempengaruhi) 

Pass strategy dalam penilitian ini sebagai bentuk pelaksanaan strategi promosi yang 

peneliti jadikan sebagai landasan teori dalam mendeskripsikan atau menggambarkan 

bentuk pelaksanaan strategi promosi yang dilakukan oleh PT.INDANA. Berbeda dengan 

Push Strategy dan Pull Strategy seperti yang telah dijelaskan diatas, Pass Strategy 

mengacu pada tujuan penelitian ini yang secara pengertiannya sesuai dengan konteks 

pembahasan penelitian. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas konsep Pass Strategy 

maka terlebih dahulu dapat diuraikan definisi Pass Strategy yang dijelaskan menurut 

beberapa ahli dibawah ini. 

Philip Kotler (2002:646) mendefinisikan Pass Strategy untuk menciptakan citra 

publik yang ditimbulkan melalui kegiatan dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat atau 

sosial. Serta kepeduliannya terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial 

dan lingkungan hidup. Definisi Pass Strategi menurut Kotler diatas tidak berbeda jauh 

dengan Rosady Ruslan (2010: 2), yaitu sebagai upaya mempengaruhi atau menciptakan 

opini publik yang menguntungkan melalui berbagai kegiatan, partisipasi dalam kegiatan 

kemasyarakatan, tanggung jawab sosial serta kepedulian masalah yang berkaitan dengan 

kondisi dan lingkungannya. 

Sedangkan Pass Strategi menurut Saka (1994:99) adalah strategi yang digunakan 

untuk mempengaruhi gatekeeper orang ketiga agar mendukung dan mendorong publik 

untuk membeli atau tidak dari produk/jasa perusahaan. Salah satu kegiatan strategi yang 
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dapat mempengaruhi khalayak adalah mengadakan kegiatan (special event) dengan 

mengundang para bintang tamu terkenal. 

Berdasarkan definisi dari ketiga ahli diatas dapat dipahami bahwa Pass Strategy 

merupakan suatu aktifitas promosi yang berhubungan langsung dengan sosial-

kemasyarakatan yang tidak sebatas promosi semata, melainkan juga sebagai wujud 

kepedulian. Aktifitas promosi dalam Pass Strategy ini melihat realitas yang kemudian 

terjadi pada lingkungan tertentu sebelum memilih dan menentukan pelaksanaan promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Sebab kondisi lingkungan sosial dapat 

mempengaruhi konsep pelaksanaan yang ingin dicapai. 

 

2.5.2 Konsep Pass Strategi 

Pengertian Pass Strategi sebagaimana yang dijelakan diatas merupakan gambaran 

umum yang menjadi bagian dari pelaksanaan Three Ways Strategy. Dalam pembahasan ini, 

peneliti mendeskripikan garis besar konsep Pass Strategy dalam pelaksanaan promosi.  

Konsep Pass Strategi menurut Kotler dalam The Marketers Guide for Public 

Relations karangan Thomas L. Harris menyatakan, Pass strategi diperlukan di lingkungan 

pemasaran yang semakin kompleks ini disebabkan oleh faktor-faktor atau kebutuhan untuk 

memasuki pasar yang diblokir atau dilindungi oleh pihak-pihak lain selain pengguna. 

Pihak-pihak ini mencakup para pembuat kebijakan pemerintah, legislator, regulator, partai 

politik, aktivis, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang mewakili agenda pernah 

berkembang, penyebab, kepentingan dan keprihatinan. Dalam arti lain, Pass strategi hadir 

sebagai upaya mempengaruhi atau menciptakan opini public yang menguntungkan. Upaya 

untuk menciptakan citra public yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan dan partisipasi 
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dalam kegiatan kemasyarakatan (community relations) ataupun dalam tanggung jawab 

social (corporate social responsibility), serta kepedulian terhadap masalah yang berkaitan 

dengan kondisi social dan lingkungan hidup. (Thomas L. Harris1991:52) 

Pass strategi melibatkan kebijakan perusahaan yang terutama fungsi CPR, sementara 

kepercayaan terhadap merek ikatan program, bersama dengan pull dan push strategi 

pemasaran, merupakan tanggung jawab MPR. Antara CPR dan MPR harus mengikuti 

aturan yang disebut “pass” rencana strategi. Saat pelanggan membuat keputusan untuk 

membeli, mereka sesungguhnya mencoba memutuskan untuk membeli dua hal : produk 

dan perusahaan. Kepercayaan konsumen diperoleh dengan menyediakan produk-produk 

berkualitas pada nilai yang baik. Juga dari mensponsori kegiatan dan menunjukkan 

penghargaan dari perusahaan dalam bentuk perlindungan konsumen. 

Pada penjelasan diatas dapat dilengkapi melalui tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Pass Strategi (Harris, 1991:52) 

Strategi Target PR Type Tools 

Pass Gatekeepers 

Publik yang tertarik 

Pemerintah 

Komunitas 

pemimpin dan yang 

berpengaruh lainnya 

 

 

Konsumen sebagai 

public 

CPR 

 

 

 

 

 

 

 

MPR 

Menilai atau 

memperhatikan isu-isu 

Memberikan nasihat 

Komunikasi 

 

 

 

 

Charity dengan 

maksud menjaga 

hubungan pertalian 
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menjadi sponsor event 

nasional 

 

Menjadi sponsor event 

lokal 

 

Dalam konsep Pass Strategi ini terdapat empat komponen atau Four Strategies for 

Staying Relevant yang diuraikan oleh Harvard Business Review dapat peneliti uraikan 

dengan memberikan contoh sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini: 

“A serious threat facing most brands in dynamic markets is the loss of 

relevance because the category or subcategory they are serving is declining. 

Customers are no longer buying what the brand is perceived to make. New 

categories or subcategories emerge as competitors’ innovations create “must 

haves.” This dynamic can happen even if the brand is strong; customers are loyal; 

and the offering has never been better, thanks to incremental innovations. 

Relevance dominates. If a group of customers wants a battery powered car it 

does not matter how much they love your hybrid brand. It will not be relevant. A 

newspaper can have the best new coverage and editorial staff, but if readers are 

diverted to cable news or blogs, relevance will decline. The ultimate tragedy is to 

achieve brilliant differentiation, winning the preference battle, only to have that 

effort wasted as its relevance declines. 

How does a brand stay relevant? How can a brand avoid the disinvest or 

milking decision? There are four strategies that can work. 

1. Gain parity.  

The goal is to create a close-enough option to a competitor’s “must have.” 

Several of the fast-food brands introduced menus items like salads and fruit 

smoothies designed to be “good enough” for the the healthy-eating segment. 

McDonald’s, facing a threat from Starbucks to their breakfast and other off-hours 

business, introduced the McCafe line, close enough with respect to coffee quality to 

escape exclusion by many customers. 
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One challenge facing the parity options is that the brand may be perceived to 

lack credibility in the new area. Another is that that it might be difficult to actually 

deliver on the promise, given that the culture, assets, and skills of the operation were 

not designed to support the parity initiative. 

2. Leapfrog the innovation.  

Instead of being satisfied with being relegated to having a parity product, a 

firm could attempt to take over the new category or subcategory or at least to 

become a significant player with a substantial or transformational innovation that 

leapfrogs the competitor. Nike with its Nike + shoes and iPod Sensor allows a runner 

to hear music plus keep track of each workout. The adidas miCoach also provides a 

way to monitor and link each workout to a computer but it has an active forum, the 

ability to create a program design to fit a sport and goals, and even a contact to 

trainers who can design customized programs. Cisco has frequently filled gaps in its 

product line with an acquisition. They then added Cisco-driven synergy and systems 

benefits creating a leapfrog result. 

The leapfrog strategy represents a formidable challenge because substantial or 

transformational innovation is needed and because getting established in a 

marketplace where a competitor likely has scale and momentum will be difficult. 

3. Reposition.  

Modify and reposition the brand so that its value proposition becomes more 

relevant given the market dynamics. Madonna has had several transformations 

through the years to maintain her relevance. L.L. Bean, built on a heritage of 

hunting, fishing, and camping, repositioned itself as a broader outdoor firm relevant 

to the interests of outdoor enthusiasts such as hikers, mountain bikers, cross-country 

skiers, and water-sports enthusiasts. The outdoors was still treated with the same 

sense of awe, respect, and adventure but from a different perspective. 

The challenge is to have enough substance to earn credibility in the new 

position and to implement the rebranding strategy as well. Madonna and L.L. Bean 

had to live the new position and provide benefits that were relevant. 

4. Stick to your knitting.  

Rather than adapting, keep pursuing the same strategy with the same value 

proposition but just do it better, keep improving, and create brand energy. The safety 

razor, for example, was threatened in the 1930s with the introduction of the electric 

shaver and its compelling benefits. However, an incredible stream of innovations 

from Gillette allowed it to beat back the new category and enjoy robust growth. In-

N-Out Burger, a chain in the western United States that has developed intense 
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loyalty with a menu of burgers, fries, and shakes, has made no effort to adjust to the 

healthy trend. It simply continues to deliver the same menu with uncompromising 

quality, consistency, and service under the assumption that a worthwhile segment 

has ignored the healthy tread and another will indulge periodically. 

The risk of the stick-to-your-knitting strategy is that the new category or 

subcategory might be based on such a strong trend or such a compelling set of 

benefits that avoiding it might prove futile and even disastrous. 

The selection of the optimal response will be context specific, but it will involve 

two questions. What is size of the relevance threat and its supporting trend? And 

what is a realistic judgment about the firm’s ability to innovate, add needed 

capabilities, and be successful in the marketplace? Complexities, interactions 

The selection of the optimal response will be context specific, but it will involve 

two questions. What is size of the relevance threat and its supporting trend? And 

what is a realistic judgment about the firm’s ability to innovate, add needed 

capabilities, and be successful in the marketplace? Complexities, interactions, and 

future uncertainties make them tough questions to answer but a loss of relevance is 

tougher still.” 

Harvard Business Review menjelaskan empat komponen tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

“Ancaman serius yang dihadapi sebagian besar merek di pasar dinamis adalah 

hilangnya relevansi karena kategori atau subkategori yang mereka tayangkan 

menurun. Pelanggan tidak lagi membeli apa yang dirasakan oleh merek. Kategori 

atau subkategori baru muncul karena inovasi pesaing menciptakan "harus dimiliki." 

Dinamika ini dapat terjadi bahkan jika mereknya kuat; pelanggan setia; dan 

penawarannya tidak pernah lebih baik, berkat inovasi inkremental. 

Relevansi mendominasi Jika sekelompok pelanggan menginginkan mobil 

bertenaga baterai, tidak masalah seberapa besar mereka mencintai merek hibrida 

Anda. Ini tidak akan relevan. Sebuah surat kabar dapat memiliki liputan baru dan staf 

redaksi yang terbaik, namun jika pembaca dialihkan ke berita kabel atau blog, 

relevansinya akan menurun. Tragedi utama adalah mencapai diferensiasi cemerlang, 

memenangkan pertarungan preferensi, hanya untuk usaha yang terbuang karena 

relevansinya menurun. 

Bagaimana sebuah merek tetap relevan? Bagaimana bisa sebuah merek 

menghindari keputusan yang disinvest atau memerah susu? Ada empat strategi yang 

bisa bekerja. 

1. Keuntungan paritas 
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Tujuannya adalah untuk menciptakan pilihan yang cukup dekat dengan pesaing 

"harus dimiliki." Beberapa merek makanan cepat saji memperkenalkan menu item 

seperti salad dan smoothies buah yang dirancang agar "cukup baik" untuk segmen 

makanan sehat. McDonald's, yang menghadapi ancaman dari Starbucks terhadap 

sarapan dan bisnis di luar jam kerja lainnya, memperkenalkan garis McCafe, cukup 

dekat sehubungan dengan kualitas kopi untuk menghindari pengucilan oleh banyak 

pelanggan. 

Salah satu tantangan yang dihadapi opsi paritas adalah bahwa merek tersebut 

mungkin merasa kurang kredibilitas di bidang baru. Hal lain adalah bahwa mungkin 

sulit untuk benar-benar memenuhi janji tersebut, mengingat bahwa budaya, aset, dan 

keterampilan operasi tidak dirancang untuk mendukung prakarsa paritas. 

2. Luncurkan inovasi 

Alih-alih merasa puas karena terdegradasi memiliki produk paritas, perusahaan 

dapat mencoba mengambil alih kategori atau subkategori baru atau setidaknya 

menjadi pemain penting dengan inovasi substansial atau transformasional yang 

melompati pesaing. Nike dengan sepatu Nike + dan iPod Sensor memungkinkan 

seorang pelari untuk mendengarkan musik dan melacak setiap latihan. Adica 

miCoach juga menyediakan cara untuk memantau dan menghubungkan setiap latihan 

ke komputer namun memiliki forum aktif, kemampuan untuk membuat rancangan 

program agar sesuai dengan olahraga dan sasaran, dan bahkan kontak dengan pelatih 

yang dapat merancang program yang disesuaikan. Cisco telah sering mengisi 

kesenjangan dalam lini produknya dengan sebuah akuisisi. Mereka kemudian 

menambahkan sistem sinergi Cisco dan sistem yang menghasilkan hasil lompatan. 

Strategi leapfrog merupakan tantangan yang berat karena inovasi substansial 

atau transformasional diperlukan dan karena terbentuk di pasar di mana pesaing 

cenderung memiliki skala dan momentum akan sulit. 

3. Reposisi 

Modifikasi dan reposisi merek sehingga proposisi nilainya menjadi lebih 

relevan mengingat dinamika pasar. Madonna telah mengalami beberapa transformasi 

selama bertahun-tahun untuk mempertahankan relevansinya. L.L. Bean, yang 

dibangun di atas warisan berburu, memancing, dan berkemah, mereposisi dirinya 

sebagai perusahaan luar yang lebih luas yang sesuai dengan minat penggemar 

outdoor seperti pejalan kaki, pengendara sepeda gunung, pemain ski lintas negara, 

dan penggemar olahraga air. Di luar rumah masih diperlakukan dengan rasa kagum, 

hormat, dan petualangan yang sama namun dari perspektif yang berbeda. 
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Tantangannya adalah memiliki cukup substansi untuk mendapatkan kredibilitas 

di posisi baru dan untuk menerapkan strategi rebranding juga. Madonna dan L.L. 

Bean harus menjalani posisi baru dan memberikan manfaat yang relevan. 

4. Menempel rajamu.  

Alih-alih beradaptasi, tetaplah menjalankan strategi yang sama dengan 

proposisi nilai yang sama tapi lakukan saja dengan lebih baik, teruslah memperbaiki, 

dan ciptakan energi merek. Alat cukur keamanan, misalnya, terancam pada tahun 

1930an dengan diperkenalkannya alat cukur listrik dan manfaatnya yang menarik. 

Namun, aliran inovasi yang luar biasa dari Gillette memungkinkannya mengalahkan 

kategori baru dan menikmati pertumbuhan yang kuat. In-N-Out Burger, rantai di 

Amerika Serikat bagian barat yang telah mengembangkan loyalitas intens dengan 

menu burger, kentang goreng, dan getar, tidak berusaha menyesuaikan diri dengan 

tren sehat. Ini hanya terus memberikan menu yang sama dengan kualitas, konsistensi, 

dan pelayanan tanpa kompromi dengan asumsi bahwa segmen yang berharga telah 

mengabaikan tapak yang sehat dan yang lain akan memanjakan diri secara berkala. 

Risiko strategi bertahan-untuk-merajut Anda adalah bahwa kategori atau 

subkategori baru mungkin didasarkan pada tren yang begitu kuat atau serangkaian 

manfaat yang menarik sehingga menghindarinya bisa menjadi sia-sia dan bahkan 

bencana. 

Pemilihan respon optimal akan bersifat konteks tertentu, namun akan 

melibatkan dua pertanyaan. Berapakah ukuran ancaman relevansi dan kecenderungan 

pendukungnya? Dan apa penilaian realistis tentang kemampuan perusahaan untuk 

berinovasi, menambahkan kemampuan yang dibutuhkan, dan sukses di pasar? 

Kompleksitas, interaksi, dan ketidakpastian masa depan membuat mereka menjawab 

pertanyaan sulit, namun kehilangan relevansinya semakin ketat.” 

 

Melalui beberapa penjelasan dan contoh konsep pass strategi tersebut, media 

memiliki tugas atau berlaku sebagai gatekeeper, menentukan berita apa yang akan atau 

tidak masuk. bagian ini (media) bertindak sebagai gatekeeper kepada pasar. Pemasar harus 

membuat cara mereka sendiri untuk melewati mereka atau diterima oleh pasar, untuk 

memasuki pasar tertentu dan untuk mengatasi atau menetralisir oposisi, Kotler 

mengemukakan bahwa pemasaran eksekutif tidak siap dengan pelatihan atau pengalaman. 
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Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui 

pelaksanaan program-program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-

aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program-program CSR 

merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial 

secara keseluruhan. 

2.6 PENELITIAN TERDAHULU 

1. Febri Dwi Ernawati, (2015) “Aktivitas Promosi Brand Image Produk (Studi pada 

Home Industri Pengrajin Sepatu Kulit A “Figha Shoes” Magetan)”. Penelitian 

tersebut dilakukan untuk mengetahui aktivitas promosi dalam menguatkan brand 

Image produk yang dilakukan oleh Home Industri Pengrajin Sepatu Kulit A Figha 

Shoes di Magetan, dengan menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan dan 

apakah sudah memenuhi konsep pull strategi, push strategi dan pass strategi yang 

termasuk salah satu konsep jitu dalam menerapkan aktivitas promosi. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwasanya yang menjadi karakteristik 

dan segmentasi target dari aktivitas promosi brand image produk adalah sepatu 

boots anak muda yang trendi. Penerapan aktivitas promosi berhasil dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara langsung dan melalui media sosial Instagram. 

2. Aris Khoironi Yusuf, (2015) “Strategi Promosi Online Shop pada Media Sosial 

Instagram dalam meningkatkan penjualan”. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana strategi promosi online shop pada media sosial instagram 

untuk meningkatkan penjualan,  dengan dasar teori yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah Pull Strategi, Push Strategi Dan Pass Strategi untuk 

menganalisis strategi promosi 6 online shop pada sosial media instagram dalam 
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meningkatkan penjualan yang dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan followers. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa strategi yang dipakai 

oleh 6 online shop yaitu Deadly_gorgeous, Warzuknishop, Sonya Shop, Workalia, 

@jualmozaikfotomurah dan Raekingdom adalah bentuk promosi periklanan dan 

consumer promotion. 




