
 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KOMUNIKASI PEMASARAN 

2.1.1 Definisi Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur, yakni komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak 

lain agar terjadi saling memengaruhi diantara keduanya. Proses 

komunikasi mengandung unsur komunikator (sender), komunikan 

(receiver) sebagai penyampai dan penerima pesan, pesan, encoding, 

decoding, serta adanya umpan balik (feedback) atas respon pesan sangat 

dipengaruhi oleh dinamika lingkungan dan gangguan (noise) ketika pesan 

disalurkan melalui berbagai media. Pemasaran adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai 

(pertukaran) antara mereka dengan pelanggannya. Konsep dasar 

komunikasi digunakan dalam pemasaran sebagai dasar dalam 

menyampaikan pesan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) pada 

umumnya dan konsumen khususnya. (Agus Hermawan, 2012:23) 

Adapun peran komunikasi dalam komunikasi pemasaran, yakni 

a) Komunikasi sebagai alat untuk menginformasikan dan membuat 

konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk. 

b) Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen untuk berhasrat 

membeli. 

c) Komunikasi juga dapat digunakan sebagai pengingat konsumen atas 

kebaradaan produk di pasar. 

d) Komunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana pembeda 

(differential) produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. 

e) Serta, peran pada tingkat tertinggi ialah komunikasi sebagai sarana 

untuk mengetahui atau menyangkut daya terima masyarakat terhadap 

produk yang ditawarkan. 
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Menurut Sutisna dalam buku Perilaku Konsumen dan Komunikasi 

Pemasaran, Komunikasi pemasaran merupakan suatu usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaaan sebuah produk. (Sutisna, 2002:267) 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Keinginan manusia akan 

produk barang dan atau jasa menarik para pemasar, sehingga mereka 

menggunakan daya upaya untuk mengingatkan, menginformasikan, dan 

yang paling penting membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. 

Strategi pemasaran dengan basis bauran pemasaran digunakan untuk 

mencapai hal tersebut dengan langkah-langkah segmentasi, penerapan 

target dan positioning yang dijadikan sebagai dasar perencanaan 

pemasaran. 

Proses dalam pemenuhan dan keinginan manusia inilah yang 

menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan produk, penetapan 

harga, penempatan, dan mempromosikan produk. Istilah pasar sendiri 

mulain muncul pada saat terjadi revolusi ekonomi, yaitu pada masa 

revolusi industri. Pemasaran muncul pada kondisi dimana para pekerja 

yang memperoleh pendapatan dari hasil kerja mereka dan kemudian 

membelanjakannya. Muncullah kemudian kegiatan penciptaan produk 

yang memenuhi keinginan konsumen, harga yang bersaing, promosi, 

sampai pendistribusian barang. Semua perilaku ini kemudian terlihat 

memiliki pola tertentu sehingga pada akhirnya bisa ditarik sebuah teori 

menjadi teori pemasaran. (Agus Hermawan, 2012:28) 

 

2.1.2 Komunikasi Pemasaran Terpadu  

Menurut Shimp dalam bukunya Periklanan Promosi Komunikasi 

Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi, definisi Komunikasi 

pemasaran terpadu atau intergrated marketing communication (IMC) 

merupakan suatu proses komunikasi yang memerlukan perencanaan, 

penciptaan, integrasi dan implementasi dari berbagai bentuk marketing 

communication (iklan, promosi penjualan, publisitas perilisan, acara-acara, 
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dsb.) yang disampaikan dari waktu ke waktu kepada pelanggan target 

merek dan calon pelanggan. Tujuan IMC pada akhirnya adalah untuk 

memengaruhi secara tidak langsung atau secara langsung perilaku dari 

audiens yang menjadi target marketing communication. IMC 

mempertimbangkan semua titik sentuhan, ataupun sumber kontak, yang 

dimiliki pelanggan/calon pelanggan dengan merek sebagai saluran 

penyampaian pesandan menggunakan semua metode komunikasi yang 

relevan bagi pelanggan/calon pelanggan. IMC mensyaratkan bahwa semua 

media komunikasi merek menyampaikan pesan yang konsisten. Proses 

IMC selanjutnya mengharuskan bahwa pelanggan/calon pelanggan adalah 

titik awal untuk menentukan jenis pesan dan media terbaik yang mampu 

menginformasikan, membujuk, dan mendorong tindakan yang diharapkan. 

(Terence A. Shimp, 2014:10) 

Sedangkan Menurut Schultz, bidang kerja komunikasi dan 

pemasaran semakin menyatu. Sehingga secara singkat, menurut Schultz, 

pada era 1990-an pemasaran adalah komunikasi dan komunikasi adalah 

pemasaran. Dengan kata lain, sangat dibutuhkan perubahan semua bentuk-

bentuk pemasaran menjadi komunikasi dan semua bentuk komunikasi 

menjadi pemasaran. Menurut Schultz, IMC merupakan komunikasi antara 

pemasar dan pelanggan, berupa upaya berbicara denga orang-orang yang 

membeli maupun tidak membeli produk. Sementara itu, William F. Arens 

(1996) mengartikan IMC sebagai proses menjalin dan memperkuat 

hubungan yang saling menguntungkan dengan karyawan, pelanggan, serta 

semua pihak yang terkait dengan mengembangkan dan mengoordinasikan 

program komunikasi strategis. (Hifni, 2005:13-14 dalam skripsi Riski 

Andi Widodo 2008:7) 

IMC layak dilakukan karena hasil dari pengintegrasian berbagai 

sarana komunikasi lebih besar. Dibandingkan bila sarana komunikasi itu 

digunakan secara individu dan tak terkoordinasi. Kombinasi berbagai 

sarana komunikasi pemasaran dapat menghasilkan hasil komunikasi yang 

lebih positif daripada sarana tersebut digunakan secara sendiri-sendiri atau 

tak terkoordinasi. (Terence A. Shimp, 2014:9)  
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2.1.3 Fitur Fitur Utama Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Ada beberapa fitur utama yang melekat pada filosofi dan aplikasi 

dari komunikasi pemasaran terpadu menurut Shimp (2014) dalam bukunya 

Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi. fitur 

tersebut sebagai berikut: 

 Fitur Utama 1 : Pelanggan individual atau pelanggan bisnis harus 

menjadi titik awal untuk semua kegiatan komunikasi pemasaran, 

fitur ini menekankan. Fitur ini menekankan bahwa proses marcom 

harus dimulai dari pelanggan atau calon pelanggan, kemudian 

kembali ke komunikator merek dalam menentukan pesan dan 

media yang paling tepat untuk diterapkan, guna mempromosikan, 

membujuk, dan mendorong pelanggan dan calon pelanggan 

bertindak positif terhadap merek yang disampaikan oleh 

komunikator. 

 Fitur Utama 2 : Gunakan semua sarana marcom dan manapun 

yang sesuai. Ada baiknya menggunakan perbandingan antara 

sarana yang tersedia untuk komunikator pemasaran. (meliputi 

iklan, promosi penjualan, sponsorship, dsb) komunikator 

pemasaran yang benar-benar profesional memilih sarana terbaik 

untuk pekerjaan komunikasi pemasaran yang di kerjakan.  

 Fitur Utama 3 : Beberapa pesan harus bicara dengan satu suara 

tunggal. Hal yang melekat dalam filosofi dan praktik IMC adalah 

permintaan bahwa seperangkat elemen komunikasi merek yang 

bermacam-macam harus berusaha untuk menyajikan pesan yang 

sama dan menyampaikan pesan itu secara konsisten dalam semua 

titik sentuh atau kontak yang beragam. Komunikasi pemasaran 

harus, dengan kata lain, berbicara dengan satu suara tunggal (speak 

with a single voice). 

 Fitur Utama 4 : Membangun hubungan daripada sekadar terlibat 

dalam keikutsertaan sementara. Kesuksesan komunikasi 

pemasaran membutuhkan adanya hubungan kuat antara merek 
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dengan kosumen/pelanggan. Sebuah hubungan merupakan 

hubungan yang bertahan lama antara sebuah merek dengan 

pelanggannya. Hubungan sukses antara pelanggan dengan merek 

akan mengarah kepada pembelian berulang dan, idealnya, loyalitas 

terhadap merek.  

 Fitur Utama 5 : Jangan kehilangan fokus pada tujuan akhir: 

memengaruhi perilaku. Fitur IMC yang terakhir bertujuan untuk 

memengaruhi perilaku dari audiens target. Hal ini berati 

komunikasi pemasaran harus melakukan hal yang lebih dari 

sekadar memengaruhi kesadaran merek atau meningkatkan sikap 

positif perilaku konsumen terhadap merek. IMC yang sukses 

mensyaratkan adanya upaya-upaya komunikasi yang diarahkan 

untuk medorong berbagai respon bentuk perilaku. Dengan kata 

lain, tujuannya adalah menggerakkan orang untuk bertindak. 

(Terence A. Shimp, 2014:10-19) 

 

2.1.4 Rencana Komunikasi Pemasaran 

Adapun Rencana Komunikasi Pemasaran (RKP), menurut Schultz 

dalam skripsi Riski Andi Widodo (2008:8-9) terdapat tujuh tahap; Antara 

Lain : 

 Memilah-milah karakteristik khalayak 

 Menemukan titik kontak (media) komunikasi yang paling 

menyentuh khalayak (contact point / management) 

 Menetapkan sasaran dan strategi komunikasi 

 Menemukan konsep produk dalam benak konsumen 

 Menentukan sasaran pemasaran 

 Meramu teknik-teknik atau bauran pemasaran 

 Mendayagunakan taktik komunikasi pemasaran seperti iklan, 

promosi penjualan, kehumasan, pemasaran langsung, dan 

sebagainya. 

Dan Strategi Komunikasi Pemasaran (SKP) terdiri dari sepuluh langkah, 

sebagai berikut: 
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 Menelusuri persepsi, alam pikiran dan perilaku konsumen terhadap 

produk 

 Membandingkan realitas produk dengan persepsi konsumen 

 Mengenali situasi persaingan 

 Mengetahui manfaat kunci bagi konsumen (consumer benefit) 

 Merancang program komunikasi pemasaran 

 Menciptakan keunikan dan identitas merek 

 Menetapkan sasaran dan tindakan komunikasi 

 Membentuk persepsi di benak khalayak 

 Menentukan titik kontak (media) yang pas 

 Menyusun daftar riset yang bisa dilakukan untuk masa mendatang 

 

2.1.5 Model Komunikasi Pemasaran 

Model komunikasi pemasaran yang biasa dikembangkan pada 

umumnya tidak jauh berbeda. Model komunikasi pemasaran meliputi 

sender atau sumber (source). Dalam pemasaran sumber berarti pihak yang 

mengirim pesan pemasaran kepada konsumen. Pihak yang mengirim pesan 

tentu saja pemasar. 

Kemudian pemasar menentukan bagaimana pesan itu disusun agar 

bisa dipahami dan direspon secara positif oleh penerima, dalam hal ini 

ialah konsumen. Pada proses tersebut ditentukan pula jenis komunikasi 

apa yang akan digunakan. Apakah pesan akan disampaikan melalui iklan, 

personal selling, promosi penjualan, public relations atau dengan direct 

marketing. Keseluruhan proses dari perancangan pesan sampai penentuan 

jenis promosi yang akan dipakai disebut proses encoding. Proses encoding 

ini juga disebut sebagai proses menterjemahkan tujuan tujuan komunikasi. 

Proses selanjutnya, yaitu menyampaikan pesan melalui media. Jika 

pesan dirancang dalam bentuk iklan, maka pesan harus disampaikan dalam 

bentuk media cetak atau elektronik. Pesan yang disampaikan dalam media 

cetak akan berbeda bentuk dan strukturnya dengan pesan yang 

disampaikan dalam media elektronik. Pesan dalam media cetak biasanya 

bersifat lebih detail dan menjelaskan. Sedangkan dalam media elektronik, 
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seperti radio dan televisi bersifat sebaliknya. Proses penyampaian pesan 

melalui media ini disebut sebagai proses transmisi. Pesan yang 

disampaikan melalui media akan ditangkap oleh penerima. Ketika pesan 

diterima, penerima akan memberikan respon terhadap pesan yang 

disampaikan. Respon yang diberikan bisa positif, negatif atau netral. 

Respon positif tentu saja adalah adalah respon yang diharapkan oleh 

pengirim pesan. Hal yang tidak diharapkan terjadi adalah respon negatif 

atau netral dari konsumen (penerima pesan). Respon negatif ini tidak 

terjadi keserasian harapan diantara keduanya. Pengirim mengharapkan A. 

konsumen mengharapkan B. Jadi, tidak ada kesesuaian. Proses 

memberikan respon dan menginterpretasikan pesan yang diterima disebut 

sebagai proses decoding.  

Proses decoding ini akan dilanjutkan dengan tindakan konsumen 

sebagai penerima pesan. Jika pesan diterima secara positif, maka hal ini 

akan memberikan pengaruh positif pada sikap konsumen. Sikap positif 

konsumen akan mendorong konsumen melakukan pembelian. Namun 

sikap negatif akan menghalangi konsumen untuk melakukan pembelian. 

Proses terakhir yaitu umpan balik (feedback) atas pesan yang dikirimkan. 

Pemasar akan mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai 

dengan harapan, artinya mendapat respon dan tindakan yang positif dari 

konsumen, atau justru pesan tidak sampai secara efektif. Secara 

keseluruhan tahapan proses komunikasi pemasaran di atas digambarkan 

dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 Model Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 2002:270) 

 

2.2 BAURAN KOMUNIKASI PEMASARAN 

Bauran komunikasi pemasaran adalah perpaduan khusus antara iklan, 

penjualan pribadi/personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat/publisitas 

dan penjualan langsung yang digunakan perusahaan untuk meraih tujuan 

pemasaran. 

2.2.1 Periklanan 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dimaksud 

periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Sedangkan definisi iklan sebagai 

semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide, 

barang, atau jasa secara non personal oleh sponsor yang jelas. Begitu juga 

dengan tujuan periklanan adalah tugas komunikasi tertentu yang harus 

dilakukan dengan audiens sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. 

Tujuan periklanan dapat digolongkan menurut keperluan utamanya, 
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apakah memberi informasi, membujuk, atau mengingatkan. (Fandi 

Tjiptono, 1997:226) 

1. Periklanan Informatif (Infomative Advertising) 

Periklanan yang digunakan untuk memberi informasi kepada 

konsumen mengenai suatu produk atau kelengkapan baru untuk 

membangun permintaan awal. 

2. Periklanan Persuasif (Persuasive Advertising) 

Periklanan yang digunakan untuk membangun permintaan selektif 

akan suatu merek dengan cara meyakinkan konsumen bahwa merek 

tersebut adalah merek terbaik dikelasnya. 

3. Periklanan Pengingat (Remainder Advertising) 

Iklan yang digunakan untuk menjaga agar konsumen tetap berpikir 

tentang suatu produk. 

2.2.1.1 Jenis Utama Periklanan 

1. Periklanan Institusi (Institusional Advertising), Bentuk dari 

periklanan yang didesain untuk meningkatkan citra sebuah 

perusahaan daripada mempromosikan produk tertentu. 

2. Periklanan Sokongan (Advocacy Advertising), Bentuk periklanan di 

mana sebuah organisasi mengungkapkan pandangannya Mengenai 

pokok-pokok persoalan atau merespon terhadap serangan media. 

3. Periklanan Produk, Tidak seperti periklanan kelembagaan, 

periklanan produk mempromosikan manfaat suatu produk maupun 

jasa tertentu. Jenis iklan produk yang akan digunakan: 

A. Periklanan Perintisan (Pioneering Advertising) 

Periklanan perintisan adalah dimaksudkan untuk merangsang 

permintaan primer terhadap produk atau kategori produk baru. 

Banyak digunakan selama tahap perkenalan daur hidup 

produk. 

B. Periklanan Bersaing (Competitive Advertising) 

Bentuk periklanan yang didesain untuk mempengaruhi 

permintaan untuk suatu merek tertentu. Sering kali promosi 

menjadi kurang informatif dan menarik lebih kepada emosi 
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selama fase ini. Iklan mungkin mulai dengan menekankan 

perbedaan yang tidak kentara antara merek, dengan penekanan 

berat pada membangun ingatan kembali atas nama merek dan 

menciptakan sikap yang menguntungkan terhadap suatu 

merek. 

C. Periklanan Perbandingan (Comparative Advertising) 

Bentuk periklanan yang membandingkan dua atau lebih merek 

bersaing yang dinamai atau ditunjukkan secara khusus dalam 

satu atau lebih atribut tertentu. 

 

Sehingga dari pemaparan tentang jenis perikalanan diperoleh jenis-

jenis media periklanan. Media periklanan adalah saluran yang digunakan 

pada pemasangan iklan dalam komunikasi pemasaran. Enam media 

periklanan besar yaitu koran, majalah, radio, televisi, media luar ruang dan 

internet. 

 

1. Koran 

Keuntungan dari iklan koran termasuk fleksibel goegrafis dan tepat 

waktu. Karena penulis iklan dapat mempersiapkan iklan koran secara 

cepat dan dengan biaya yang masuk akal. 

2. Majalah 

Dibandingkan dengan biaya media massa lainya, biaya perhubungan 

di periklanan majalah biasanya tinggi. Karena majalah lebih sering 

ditargetkan pada pelanggan khusus dengan begitu akan lebih banyak 

pelanggan potensial. Jenis produk yang sering diiklankan di majalah 

termasuk diantaranya mobil, pakaian, computer dan rokok. 

3. Radio 

Radio mempunyai beberapa kekuatan sebagai medi periklanan: 

selektivitas dan segmentasi pemirsa, pemirsa di luar rumah yang 

besar, rendah biaya per unit dan biaya produksi, tepat waktu dan 

fleksibelitas geografi. Pemasaangan iklan lokal adalah pengguna 

yang paling sering dari periklanan radio. 
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4. Televisi 

Karena televisi adalah media audio visual, ini memberikan para 

pemasang iklan dengan banyak kesempatan kreatif. Waktu 

periklanan di televisi dapat sangat mahal tetapi dapat manjangkau 

pasar yang lebih luas dan beragam.  

5. Media Luar Ruang 

Media luar ruang atau iklan di luar rumah merupakan iklan yang 

fleksibel, media yang murah dengan bentuk beragam. Misalnya 

meliputi papan reklame, tulisan asap, balon udara raksasa, spanduk, 

baliho dan iklan iklan lukisan di pinggir jalan. Keunggulan utamanya 

adalah bahwa frekuensi eksposurnya sangat tinggi dan lagi jumlah 

pesaing sangat rendah. 

6. Internet dan world wide web  

Media yang paling cepat pertumbuhannya, mampu menjangkau 

target pemirsa yang sempit, membutuhkan waktu yang pendek untuk 

membuat iklan serta biaya sedang. 

 

2.2.2 Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Adalah satu-satunya alat promosi yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan konsumen. Artinya, penjualan pribadi merupakan 

aktivitas komunikasi antara produsen yang diwakili oleh tenaga penjual 

dengan konsumen potensial yang melibatkan pikiran, emosi, serta 

berhadapan langsung (face to face). 

Adapun peran yang bisa dimainkan oleh penjualan pribadi adalah 

sebagai berikut : 

a. Menyampaikan pesan yang kompleks kopada konsumen potensial 

mengenai kebijakan dan produk perusahaan. 

b. Mengadaptasikan penawaran dan atau daya tarik promosional 

produk untuk kebutuhan yang unik dan konsumen yang spesifik. 

c. Membujuk konsumen bahwa produk atau jasa perusahaan lebih baik 

dan setidak-tidaknya memiliki nilai/sisi positif dibanding 

pesaingnya. (Sutisna, 2002:311) 
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2.2.3 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Definisi promosi penjualan menurut American Marketing 

Assoociation (AMA) tahun 1988 ialah “Sales promotion is media and 

nonmedia marketing pressure applied for a predetermined, limited period 

of time in order to stimulate trial, increase consumer demand, or improve 

product quality”. Menunjukan bahwa promosi penjualan merupakan upaya 

pemasaran yang bersifat media dan non-media untuk merangsang coba-

coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk 

memperbaiki kualitas produk. Yang paling diperhatikan dalam promosi 

penjualan adalah upaya pemasaran tersebut harus dilakukan dalam intensif 

jangka pendek. 

Adapun bermacam tujuan promosi penjualan sebagai berikut:  

1. Promosi Konsumen, untuk meningkatkan penjualan jangka-pendek 

atau untuk membangun pangsa pasar jangka panjang. Tujuannya 

adalah untuk menarik konsumen agar mencoba produk baru, 

memancing konsumen agar meninggalkanproduk pesaing, atau untuk 

membuat konsumen meninggalkan produk yang sudah matang, atau 

menahan dan memberi penghargaan pada konsumen yang loyal. 

2. Promosi Dagang, adapun tujuannya mencakup: membuat pengecer 

mendagangkan produk baru dan memberi ruang lebih banyak untuk 

persediaan, membuat mereka membeli di muka. 

3. Promosi Armada Penjual, yaitu promosi penjualan yang bertujuan 

untuk memotivasi armada penjual. 

4. Promosi Bisnis, promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan 

dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih 

banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. 

 

2.2.3.1 Alat Promosi Penjualan 

Banyak alat dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi 

penjualan. Antara lain sebagai berikut: Alat Promosi Konsumen, alat 
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utama promosi konsumen adalah sampel, kupon, pengembalian 

sebagian uang (cash refunds), paket harga, hadiah-hadiah, barang 

iklan, penghargaan atas kesetiaan, display dan peragaan point of 

purchase, serta kontes, undian dan permainan. 

a. Sampel adalah sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada 

konsumen untuk dicoba. 

b. Kupon adalah sertifikat yang memberi pembeli potongan harga 

untuk pembelian tertentu. 

c. Cash refund adalah tawaran untuk mengembalikan sebagian 

uang pembelian suatu produk kepada konsumen yang 

mengirimkan “bukti pembelian” ke perusahaan manufaktur. 

d. Paket harga adalah pengurangan harga yang dicantumkan oleh 

produsen langsung pada label atau kemasan. 

e. Hadiah adalah barang yang ditawarkan gratis atau dengan 

harga miring sebagai intensif untuk membeli suatu produk. 

f. Barang promosi adalah pernak pernik yang bermanfaat, dengan 

cetakan nama pemasang iklan. Barang-barang kecil ini 

diberikan sebagai hadiah kepada konsumen. Umumnya berupa 

pena, kalender, korek api, dll. 

g. Penghargaan atas kesetiaan adalah uang tunai atau hadiah lain 

yang ditawarkan bagi penggunaan suatu produk atau jasaa 

perusaahaan secara regular. 

h. POP (point of purchase) adalah display atau peragaan yang 

berlangsung di tempat pembayaran atau penjualan. 

i. Kontes, undian dan permainan adalah memberikan konsumen 

peluang untuk memenangkan sesuatu. 

 

Alat Promosi Dagang, kebanyakan alat yang digunakan bagi promosi-

konsumen pertandingan (kontes), hadiah, pameran (display) dapat 

digunakan juga sebagai alat promosi dagang. Alternatif lainnya, bisa juga 

menawarkan diskon langsung dari harga resmi di daftar harga pada 

pembelian selama suatu periode waktu yang dinyatakan. Alat Promosi 
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Bisnis, dua alat promosi bisnis yang utama yakni pameran dagang serta 

kontes penjualan. Pameran dagang membantu perusahaan mencapai 

banyak prospek yang tidak dicapai oleh armada penjualan. Sedangkan 

kontes penjualan, kontes yang diselenggarakan bagi para wiraniaga untuk 

memotivasi kerja serta meningkatkan kinerja pemasaran. (Philip Kotler 

dan Gary Armstrong, (2001:175-180) 

 

2.2.4 Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity) 

Public Relations merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari 

suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan 

sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. (Fandi Tjiptono, 

1997:230) 

Dalam bukunya Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prisnsip 

Pemasaran, Hubungan Masyarakat adalah membangun hubungan yang 

baik dengan berbagai publik perusahaan. Hal ini di capai dengan 

memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra korporasi 

dan menangani atau mengatasi rumor atau cerita, dan kegiatan-kegiatan 

yang tidak menguntungkan. (Philip Kotler dan Gary Armstrong, 2001:181) 

Sedangkan menurut Lamb Hair (2001) dalam bukunya yang berjudul 

Pemasaran, Publisitas (Publicity) adalah suatu upaya untuk menarik 

perhatian media, misalnya melalui artikel atau editorial dalam suatu 

publikasi atau melalui cerita-cerita menarik melalui radio atau program 

televisi. Perusahaan akan mengawali publisitas melalui edaran pers. Suatu 

perusahaan akan memperkenalkan suatu produk baru atau took baru 

mungkin akan mengirimkan edaran pers kepada media dengan harapan 

bahwa cerita tesebut akan dipublikasikan atau disiarkan. (Lamb Hair 

McDaniel, 2001:234) 

Kegiatan Humas, sebagai berikut: 

a. Hubungan Pers: menempatkan informasi yang layak dan positif pada 

media massa untuk menarik perhatian konsumen terhadap suatu 

produk, jasa, atau seseorang yang terkait dengan perusahaan atau 

institusi. 
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b. Publisitas Produk: mempublikasikan produk atau jasa khusus. 

c. Komunikasi Perusahaan: menciptakan pesan internal dan eksternal 

untuk mempromosikan suatu citra yang positif atas suatu perusahaan 

atau institusi. 

d. Kegiatan Masyarakat: membangun dan memupuk serta 

mempertahankan hubungan komunitas nasional atau lokal. 

e. Lobby: mempengaruhi parlemen dan pegawai pemerintahan untuk 

memajukan atau menghalangi pembuatan suatu undang-undang dan 

peraturan. 

f. Hubungan Investor: menjaga hubungan dengan pemegang saham 

dan lain-lain dalam komunitas keuangan. 

g. Manajemen krisis: menanggapi suatu publikasi atau kejadian negatif. 

Kegiatan-kegiatan di atas tidak seluruhnya mendukung tujuan 

pemasaran. Oleh karena itu, dalam Departemen PR biasanya dibentuk 

seksi khusus yang disebut MPR (Marketing Public Relations). Tujuannya 

adalah agar departemen pemasaran dan departemen PR dapat berjalan 

bersama. Melalui MPR bamyak kegiatan dan situasi pemasaran yang 

diselaraskan, seperti peluncuran produk baru, membangun minat pada 

suatu kelompok tertentu dan membangun citra perusahaan sehingga 

menguntungkan produknya. 

 

2.2.5 Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Direct Marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, 

yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan 

respon yang terukur dan atau tarnsaksi di sembarang tempat/lokasi. Dalam 

direct marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada 

konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi 

konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau datang 

langsung ke tempat pemasar. (Fandi Tjiptono, 1997:232)  

Pemasaran Langsung terdiri atas komunikasi langsung dengan 

konsumen perorangan yang menjadi sasaran, untuk memperoleh tanggapan 

yang segera. (Philip Kotler dan Gary Amstrong, 2001:242)  
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Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa bentuk 

komunikasi pemasaran langsung antara lain: 

a. Pemasaran Pengeposan Langsung, melibatkan pengiriman 

penawaran, pengumuman, peringatan atau barang lain kepada 

seseorang di alamat tertentu. 

b. Pemasaran Catalog, melibatkan penjualan melalui catalog yang 

diposkan ke daftar pelanggan terpilih atau disediakan di toko-toko. 

c. Telemarketing, mengunakan telepon untuk menjual langsung kepada 

konsumen. 

 

Berikut ini flatform komunikasi dari masing-masing elemen bauran 

promosi: 

Periklanan 
Promosi 

Penjualan 

Hubungan 

Masyarakat 

Penjualan 

Tatap Muka 

Pemasaran 

Langsung 

Iklan di media 

cetak dan 

elektronik. 

Kemasan 

Gambar 

bergerak 

Brosur dan 

buklet 

Poster dan 

leflet 

Direktori 

Billboard 

Display 

Material 

audiovisual 

Logo dan 

symbol 

Videotape 

Kontes, 

permainan, 

undian, lotre. 

Hadiah 

Pameran 

Eksibisi 

Demontrasi 

Kupon 

Rabat 

Pembiayaan 

bunga 

rendah 

Hiburan 

Press kits 

Pidato 

Seminar 

Laporan tah 

Donasi dan 

Sponsorship 

Publikasi 

Relasi 

Komunitas 

Lobby 

Media iden 

Majalah p 

peristiwa 

Presentasi 

penjualan 

Pertemuan 

penjualan 

Program 

Contoh 

pameran 

perdagangan 

Katalog 

Surat 

Telemarketing 

Electronic 

shopping 

TV shopping 

Fax mail 

E-mail 

Voice mail 

Tabel 2.1 Bauran Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 2002:267-268) 

Sumber: diadaptasi dari Philip Kotler (2000), Marketing Management´ Tenth 

Edition, International Edition, Prentice Hall Inc. Upper Siddle River, New Jersey 

0745B dalam buku Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran (Sutisna, 

2002:267-268) 
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2.3 PRODUK SEBAGAI OBJEK PEMASARAN 

Menurut Agus Hermawan (2012) Produk adalah objek yang sangat vital 

yang memengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendatangkan tingkat 

keuntungan atau laba yang akan tetap menjaga aktivitas operasional dan kesehatan 

keuangan perusahaan. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Melalui 

produk, akan dapat diketahui, seberapa besar kepuasan dan kebutuhan akan 

produk itu sendiri dalam kehidupan konsumen. 

Produk itu sendiri memiliki sifat dan karateristik yang amat beragam, dan 

suatu produk yang potensial adalah produk yang sering diburu konsumen. Namun 

produk jasa agak berbeda dibandingkan produk barang pada umumnya. Berikut 

beberapa karateristik dari produk jasa yang harus diketahui dalam menetapkan 

strategi pemasaran. 

 Jasa adalah produk yang memiliki sifat yang tidak berwujud 

(intangibility). Karena biasanya produk jasa tidak bisa dilihat, namun 

dapat dirasakan. Selain itu jasa juga tidak bisa diraba atau dicium namun 

bisa dirasakan manfaatnya dalam menunjang aktivitas konsumen. 

 Produk jasa yang ditawarkan ke konsumen sifatnya tidak bisa dipisahkan 

(inseperability) dari faktor yang mendukung terciptanya jasa itu sendiri.  

 Jasa mudah berubah-ubah (variability) karena jasa bergantung pada orang 

yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikannya. Jasa juga dapat 

dirancang khusus (customization) untuk menyesuaikan kebutuhan 

pelanggan. Produk jasa juga memiliki sifat dinamis yang mengikuti 

perkembangan pola hidup konsumen yang menjadi target pemasaran. 

Guna mengikuti tuntutan dari strategi pemasaran itu sendiri agar produk 

jasa selalu up-to-date, maka produk jasa yang ditawarkan juga akan 

mengalami perubahan guna menunjang pemasaran untuk mencapai hasil 

maksimal.  

 Produk jasa tidak dapat disimpan (perishability), oleh karena itu 

manfaatnya biasanya hanya dapat dirasakan pada saat melakukan transaksi 

pembelian dari produk jasa itu sendiri. (Agus Hermawan, 2012:36) 
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2.4 FILM SEBAGAI PRODUK 

Film selalu mengkonstruksi realitas untuk dijadikan sebuah cerita dalam 

film, hal ini mengartikan bahwa apa yang film sampaikan adalah realitas yang 

telah dikonstruksi. Semakin banyak film yang akan diproduksi semakin banyak 

pula muatan atau isu yang akan dibahas dalam film, tidak hanya demikian, setiap 

film yang diproduksi tidak akan pernah lepas dari ideologi tertentu untuk 

kemudian ditampilkan ke dalam film dan akan mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat atas muatan cerita dan pesan di dalamnya.  

Sebagai media komunikasi massa, film selalu memiliki realitas sendiri yang 

dibuat oleh para pembuat film. Film sebagai media komunikasi massa dapat 

berperan sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan suatu ideologi. Di sini film 

tidak lagi hanya sebatas hiburan semata, lebih dari itu film mempunyai kekuatan 

untuk dapat menyampaikan suatu ideologi yang diyakini dan dibuat oleh para 

pembuat film. Atas realitas yang ada, para pembuat film kemudian 

mengkonstruksi realitas tersebut kemudian mengkombinasikannya dengan idelogi 

yang dianut dan pada akhirnya muncullah sebuah film yang menggambarkan 

“realitas” untuk ditonton oleh khalayak massa. Ideologi bekerja melalui setiap 

adegan yang ada dalam sebuah film, melalui simbol-simbol yang ada ideologi 

ditransmisikan pada khalayak massa. 

Dalam perkembangan film belakangan ini, film tidak lagi dimaknai sebagai 

karya seni (film as art), tetapi lebih sebagai praktik sosial serta komunikasi massa. 

Sebagai salah satu produk media, film seharusnya membentuk opini dan 

kebiasaan masyarakat yang positif, karena salah satu fungsi film sebagai salah 

satu produk media massa adalah mendidik (Effendy, 2004:54). 

 

2.5 INDUSTRI KREATIF 

Industri kreatif bisa disebut juga dengan sebuah aktifitas ekonomi yang 

yang terkait dengan menciptakan atau penggunaan pengetahuan informasi. Di 

Indonesia Industri Kreatif biasa disebut juga dengan Industri budaya atau ekonomi 

kreatif. Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki 

oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa 
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menciptakan kesejahtraan di daerah. Industri kreatif merupakan hasil dari 

kreatifitas dan daya cipta setiap individu. 

Industri kreatif memberikan peranan penting terhadap perekonomian suatu 

negara. Peran industri kreatif bisa meningkatkan ekonomi secara global. Sebagian 

orang berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi 

utama. Sehingga saat ini banyak sektor industri yang lahir dari kreatifitas dan 

inovasi dari setiap individu. Di indonesia terdapat berbagai macam sektor yang 

termasuk kedalam industri kreatif dan perkembangan setiap tahunnya semakin 

meningkat. (Diakses dari www.agribisnis.co.id pada Senin, 03 Juli 2017 pukul 

03.54 WIB) 

Adapun macam-macam sektor industri kreatif di Indonesia antara lain 

2.5.1 Sektor Arsitektur 

Sektor Arsitektur termasuk kedalam jenis industri Kreatif yang 

berkaitan dengan Design Bangunan, perencanaan Konstruksi bangunan, 

pengawasan kontruksi dan konservasi Bangunan warisan. sektor arsitektur 

mencangkup semua aspek arsitekur. Dalam perananan industri kreatif 

memiliki dua level yaitu level makro dan level mikro.  

Level Makro adalah melakukan kontruksi bangunan secara 

menyeluruh seperti perencanaan pembuatan Town planning, urban design, 

landscape architecture sementara itu level mikro adalah melakukan 

kontruksi atau renovasi bangunan namun dalam skala kecil seperti membuat 

detail arsitektur taman, desain interior. 

 

2.5.2 Sektor Periklanan  

Sektor ini berkaitan dengan produksi dan distribusi iklan yang 

nantinya akan dilakukan riset pasar dan juga perencanaan pengembangan 

iklan tersebut. Yang mencangkup kedalam sektor periklanan adalah 

membuat iklan di luar ruangan, produksi material iklan, proses promosi 

iklan tersebut. 

Dalam promosi sebuah iklan bisa memanfaatkan beberapa media 

seperti media cetak, media elektronik, membuat sebuah poster atau pamflet 
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dan juga mengedarkan brosur. Segala jenis yang berkaitan dengan 

periklanan seperti penyedia jasa periklanan termasuk kedalam industri 

kreatif sektor periklnanan. 

 

2.5.3 Sektor Pasar Barang Seni  

Sektor pasar barang seni merupakan aktifitas perdagangan barang-

barang asli unik dan langka yang mempunyai nilai seni yang tinggi. dalam 

prosesnya industri pasar barang seni akan menjual barangnya melalui 

lelang, membuka galeri, dan juga melalui internet. Yang termasuk 

kedalam sektor pasar barang seni adalah berbagai macam jenis alat musik 

kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan. 

 

2.5.4 Sektor Kerajinan  

Sektor kerajinan merupakan jenis industri kreatif yang di dalam 

meliputi proses kreasi, produksi dan juga distribusi dari suatu produk 

kerajinan yang dihasilkan. Sektor kerajinan ini di buat oleh tenaga pengrajin 

mulai dari desain sampai proses hasil penyelesaiannya. Sektor kerajinan 

memanfaatkan serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, dan kayu dan 

nantinya akan dibuat menjadi seni kerajinan yang memiliki nilai jual yang 

tinggi. 

 

2.5.5 Sektor Desain  

Sektor design merupakan jenis industri kreatif yang terkait dalam 

membuat desain grafis, desain interior dan desain produk. Sistem kerja yang 

diterapkan dari industri kreatif ini adalah dengan melakukan Konsultasi 

identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan 

jasa pengepakan. 

 

2.5.6 Sektor Fashion  

Sektor fashion termasuk kedalam jenis industri kreatif yang terkait 

dalam pembuatan suatu produk pakaian, pembuatan aksesoris pakaian. Serta 



 

25 

 

membuka konsultasi fashion dan mendistribusikan produk fashion yang 

telah di ciptakan. 

 

2.5.7 Sektor Video, Film dan Fotografi.  

Industri ini terkait dengan produksi suati video, film dan juga 

membuka jasa fotografi. Sektor ini mencangkup berbagai hal dari mulai 

pembuatan sebuah film, produksi suatu film sampai memasarkan produk 

yang telah diciptakan termasuk kedalam industri kreatif ini. 

 

2.5.8 Sektor Kuliner  

Sektor kuliner termasuk kedalam sektor industri kreatif. Industri 

kreatif kuliner sudah memiliki pasar tersendiri baik di indonesia ataupun di 

internasional. Sektor kuliner ini meliputi dari pembuatan kuliner khas 

daerah, dan juga pemasaran produk khas daerah di indonesia. Sektor kuliner 

di indonesia sudah memiliki pasar yang luas dan juga sudah bisa bersaing 

dengan pasar ritel modern. Sektor kuliner menjadi industri kreatif yang 

cukup menjanjikan saat ini. karena memiliki nilai ekonomis namun tetap 

memiliki keuntungan.  

 

2.6 SEJARAH FILM 

Penemuan film sebenarnya berlangsung cukup panjang. Ini disebabkan 

karena film melibatkan masalah-masalah teknik yang cukup rumit, seperti 

masalah optik, lensa, kimia, proyektor, kamera, roll film bahkan sampai pada 

masalah psikologi. Usaha untuk mempelajari bagaimana gambar dipantulkan 

lewat cahaya, konon telah dilakukan sekitar 600 tahun sebelum masehi. Ketika itu 

Archimides berusaha memantulkan cahaya matahari kearah kapal-kapal perang 

Romawi untuk mempertahankan Syracuse. 

Perkembangan penemuan film baru terlihat setelah abad ke-18 melalui 

percobaan kombinasi cahaya lampu dengan kaca lensa padat, tetapi belum dalam 

bentuk gambar hidup yang bisa bergerak. Nanti setelah Louis Dagurre berhasil 

bekerjasama dengan seorang ahli kimia bernama Joseph Niepce maka usaha 

pengembangan kearah seni fotografi terus dilanjutkan. Sayangnya Niepce 
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meninggal dunia sebelum usahanya berhasil. Ide ini kemudian dilanjutkan oleh 

Dagurre dan George Easman dalam bentuk Celluloid. Uji coba untuk 

menggerakkan gambar 14 berhasil dilakukan dengan memakai selinder yang 

nantinya berkembang menjadi projektor. Joseph Plateau adalah seorang ilmuwan 

yang telah banyak memberikan perhatian untuk mempelajari rahasia gambar 

hidup dengan seksama, terutama dalam hal kecepatan, waktu dan pewarnaan. 

Namun penyempurnaannya baru dicapai lewat kamera oleh asisten ahli listrik 

terkenal Thomas Alva Edison yang bernama William Dickson pada tahun 1895. 

Sesudah itu, barulah orang Amerika berhasil membuat film A Trip to the Moon 

(1902), Life of an America Fireman (1903) dan The Great Train Robbery (1903). 

Memperhatikan minat orang untuk menonton film-film yang diproduksi 

tanpa suara tetap besar, akhirnya perusahaan film Warner Brothers dengan 

bekerjasama American Telephone and Telegraph berusaha mempelajari 

bagaimana memindahkan suara yang ada dalam telepon masuk ke dalam film. 

Usaha ini berhasil pada tahun 1928 lewat film The Jazz Singer. (Dikutip dari 

skripsi Lizya Oktavia Kristanti, 2015:13-14) 

Menurut Hafied Cangara (2007) dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Komunikasi, masa keemasan film berlangsung cukup lama baru televisi muncul 

sebagai media hiburan. Memang ada kecenderungan film-film bioskop menurun 

setelah televisi berhasil menayangkan film-film bioskop lewat layar kaca. Tetapi 

para pengusaha film tidak kehilangan akal, mereka mencoba mengembangkan 

layar lebar dengan sistem tiga dimensi. Begitu juga gedung-gedung bioskop 

dirancang untuk memberi pilihan yang banyak kepada penonton. (Hafied 

Cangara, 2007:136-138) 

Begitu juga menurut Ilham Prisnaguanto (2004) dalam bukunya Praktik 

Ilmu Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari di Indonesia sendiri, dunia 

perfilman nasional telah bangun dari tidurnya, konspirasi ini ditandai dengan 

munculnya rasa optimisme insan muda dalam berkarya. Begitulah kira-kira kesan 

yang dilontarkan oleh sejumlah media cetak dan elektronik nasional menanggapi 

gejala menjamurnya film-film nasional saat ini. (Ilham Prisnaguanto, 2004:229) 

 



 

27 

 

2.7 FUNGSI FILM 

Menurut Marseli Sumarno (1996) Film sebagai media massa memiliki beberapa 

fungsi diantaranya: (Marseli Sumarno, 1996:96-98) 

2.7.1 Hiburan, Film sebagai suatu media komunikasi lebih mudah menyajikan 

suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat dilihat 

sifatnya yang ringan dan menitik beratkan pada estetika dan etika. Nilai 

hiburan pada film sangat penting, apabila sebuah film tidak mengikat 

perhatian penonton dari awal hingga akhir tentulah film tersebut tidak 

diminati penonton.  

2.7.2 Pendidikan, Dengan media film kita dapat memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna memfungsikan diri secara efektif dalam 

masyarakat serta mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima 

dalam masyarakat.  

2.7.3 Penerangan, Sebagai media penyampai pesan kepada khalayak luas, film 

selalu memiliki penjelasan tentang sesuatu hal yang belum diketahui oleh 

sebagian orang. Biasanya film jenis ini dikategorikan dalam film 

dokumenter. Banyak sekali instansi-instansi yang menggunakan film 

dokumenter sebagai media untuk memperkenalkan program/produk 

mereka kepada masyarakat luas ataupun golongan tertentu.  

2.7.4 Artistik, Nilai artistik terwujud karakteristikannya ditemukan pada 

seluruh unsurnya. Sebuah film memang sebaiknya dinilai secara artistik 

bukan secara rasional. Sebab dilihat secara rasional sebuah film artistik 

boleh jadi menjadi tidak berharga, karena tidak memiliki maksud atau 

makna yang tegas, padahal keindahan itu sendiri memiliki maksud dan 

makna. 

 

2.8 JENIS-JENIS FILM 

Secara umum Himawan Pratista (2008) membagi film terbagi menjadi tiga 

jenis, yaitu dokumenter, fiksi dan eksperimental. Pembagian ini berdasarkan atas 
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cara bertuturnya yakni, naratif dan non-naratif. Film fiksi memiliki struktur naratif 

(cerita) yang jelas, sedangkan film dokumenter dan ekperimental tidak memiliki 

struktur naratif. Film dokumenter memiliki konsep nyata, film eksperimental 

memiliki konsep abstrak, sedangkan film fiksi berada di tengah-tengahnya. 

(Himawan Pratista, 2008:1-2) 

Sedangkan, Gotot Prakosa dalam bukunya Film Pinggiran membagi jenis 

film menjadi tiga yaitu : 

2.8.1 Film Cerita Pendek  

Dunia film pendek tak akan sama dengan dunia film cerita komersial. 

Dunia film pendek tak akan mengenal star system, tak mengenal peraturan 

produksi yang rumit, juga tak mengenal ballyhoo yang besar dipajang di 

depan gedung bioskop. Dan tampaknya tak mengenal keglamouran. Film 

pendek masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat ekslusif.  

Film pendek disini adalah film-film yang masa putarnya di luar 

ketentuan untuk cerita di bioskop. Gampangnya, film-film yang masa 

putarnya di bawah 50 menit (mengacu dari regulasi berbagai festival film 

pendek Internasional hingga tahun 1997). 

2.8.2 Film Eksperimental  

Asal kata eksperimental berarti mencoba-coba, tetapi kata film 

eksperimental sudak menjadi pengertian yang sudah melembaga, secara 

universal bahkan mengandung suatu kesatuan arti yang bukan berarti sebuah 

film yang hanya berisi unsur coba-coba saja, entah itu isi maupun 

bentuknya.  

Film eksperimental dapat memberi sebuah pengertian “kesatuan 

bentuk” sebuah film yang mengandung nilai alternatif yang berpijak pada 

penentuan bentuk isi serta format dari suatu jenis film. Secara fisik 

tampaknya menekankan pada format yang tak terbatas, tetapi secara implisit 

bentuk dan isi menjadi sebuah indikasi pada metode dan strategi presentasi 

termasuk di dalamnya signifikansi pembentukan struktur gambar yang 

bergerak. 
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2.8.3 Film Dokumenter  

Kata dokumenter adalah kata yang mengarah pada sesuatu yang 

“nyata”, faktual, realita. Perkembangan film dokumenter dalam hal bentuk 

dan pendekatan tentu berkaitan dengan perkembangan media audio visual 

dan industri film yang terus berlangsung saat ini. inilah yang membuat film 

dokumenter bisa masuk mulai dari layar TV sampai layar besar bioskop. 

Performanyapun dapat sekualitas mulai dari home video sampai industri 

film besar seperti yang ada di Hollywood.  

Adalah tugas seorang sineas dokumenter untuk membantu penonton 

membangun persepsinya sendiri. Ini dilakukan dengan cara merangkum dan 

menata unsur-unsur gambar dalam suatu proses seleksi, substitusi dan tukar 

pindah urutan gambar sedemikian rupa sehingga lahir suatu keutuhan yang 

logis dan konsisten. Dengan demikian barulah film dokumenter bisa 

diartikan sebagai ‘chaine signifiante’, suatu rangkuman gambar-gambar 

yang mempunyai makna. Untaian makna-makna itu harus juga mampu 

menjabarkan apa yang menjadi tujuan dokumenter tersebut. 

 

2.9 PERKEMBANGAN INDUSTRI FILM DI INDONESIA 

Menilik kembali industri film Indonesia bisa dibilang sedang dalam fase 

third act. Awalnya, film-film lokal pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

Kemudian, karena dominasi film luar, sempat mati suri. Sekarang, didorong oleh 

teknologi-teknologi digital, berkembang banyak komunitas film indie yang 

kemudian menghasilkan banyak filmmaker, yang menghidupkan kembali industri 

film Indonesia. 

Berikut merupakan ringkasan perjalanan perkembangan industri film di 

Indonesia. Pada tahun 1950 film Darah & Doa karya Usmar Ismail adalah film 

pertama yang disutradarai dan diproduksi oleh orang Indonesia dan limatahun 

berikutnya pada tahun 1955 Festival Film Indonesia (FFI) pertama kalinya di 

gelar. Tahun 1975 Pusat Perfilman H. Usmar Ismail berdiri, film nasional seperti 

Inem Pelayan Sexy (1977), Nagabonar (1986) dan Catatan Si Boy (1987) menjadi 
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tuan rumah di negeri sendiri. Pada tahun 1975-1987 perfilman Indonesia mati suri 

akibat dominasi film Hollywood, munculnya TV Swasta dan teknologi LD dan 

VCD serta tumbuh kembangnya Grup 21 (Twenty One Cinema) menjadi jaringan 

bioskop terbesar di Indonesia. Selanjutnya, 1998-2001 teknologi digital 

mendorong berkembangnya film Indie seperti Daun Di Atas Bantal (1998), 

Kuldesak (1998), dan film Pasir Berbisik (2001). Di tahun 2000-an film seperti 

Petualangan Sherina (2000), Jelangkung (2001), Ada Apa Dengan Cinta? (2002) 

dan Laskar Pelangi (2008). Sukses besar menggiring animo penonton kembali ke 

bioskop. Tahun 2005 jaringan bioskop Blitzmegaplex hadir sebagai alternatif baru 

bagi penonton bioskop tanah air. Kemudian di tahun 2007 Masyarakat Film 

Indonesia memboikot FFI (Festival Film Indonesia) sebagai bentuk protes atas 

kurangnya dukungan dan transparansi pemerintah terkait industri film. 2010 

keatas tercatat beberapa film mendapat perhatian internasional diantaranya film 

The Raid (2011) di Toronto, Modus Anomali (2012) di SXSW, dan Jalanan (13) 

di Busan, serta Piala Maya hadir sebagai ajang penghargaan independen pada 

tahun 2012. (Dikutip dari www.ziliun.com diakses pada Rabu, 26 Juli 2017 pukul 

07.14 WIB) 

Tercatat ada 10 film lokal yang berhasil menembus angka satu juta 

penonton. Padahal, tahun 2015 hanya ada tiga film yang mencapai jumlah 

penonton itu dan bahkan tahun 2014 hanya punya dua film. Dari 118 film lokal 

yang ditayangkan jaringan bioskop 21 Cineplex pada 2016, total 34,5 juta lembar 

tiket ludes terjual. Artinya ada peningkatan 100 persen dibanding tahun lalu. 

Sebagai patokan kemajuan perfilman nasional, angka itu sebenarnya sumir meski 

total penonton 2016 jauh lebih banyak dari 2015. 

Sebab, menurut data Cineplex angka penonton film nasional memang selalu 

fluktuatif. Pada 2008, misalnya, jumlah penonton sempat mencapai 34,4 juta 

orang hanya dari 81 judul. Tahun berikutnya turun jadi 28,6 juta penonton. Lantas 

tahun-tahun berikutnya hanya belasan juta. Angka 30 juta kembali muncul pada 

2016. Jika dihitung, 34,5 juta penonton dibagi 118 film, rata-rata tiap film yang 

tayang pada 2016 hanya disaksikan 292 ribu penonton. Data itu memang hanya 

dari Cineplex, belum menghitung CGV dan Cinemaxx. Tapi sebagai rantai ruang 

pamer terbesar, Cineplex 21 menguasai 877 dari sekitar 1.100-an layar bioskop di 
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Indonesia. Artinya tambahan dari dua jaringan bioskop besar lain tak akan cukup 

berarti. Lebih gawat lagi jika melihat data FilmIndonesia.or.id. Jika ditotal, 10 

teratas film lokal 2016 meraih lebih dari 27 juta penonton. Jika diasumsikan 

secara sangat optimistis bahwa jumlah total penonton film lokal 2016 dari tiga 

jaringan bioskop terkemuka adalah 50 juta orang, maka hanya 10 dari 118 film 

yang bisa menguasai lebih dari separuh total pendapatan film nasional. (Dikutip 

dari www.beritagar.id diakses pada Rabu, 26 Juli 2017 pukul 07.24) 

Berikut perkembangan data penonton film Indonesia dari tahun ke tahun 

dikutip dari website filmindonesia.or.id : 

Tahun Judul Jumlah Penonton 

2014 Comic 8 1.624.067 

2015 Surga yang Tak Dirindukan 1.523.617 

2016 Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! part 1 6.858.616 

2017 Pengabdi Setan 4.206.103 

2018 Dilan 1990 6.315.664 

Tabel 3.1 Data penonton film Indonesia 5 tahun terakhir (hingga bulan 

September 2018) 

 

2.10 MARKETING COMMUNICATION FILM 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyebut Tim Marketing 

Communication Film adalah bagian dari orang yang melaksanakan dan 

menerapkan konsep-konsep pemasaran untuk memasarkan produk berupa film 

industri atau komersial tersebut. Adapun tim didalam manajemen pemasaran tim 

ini terbagi menjadi 2 tim lagi diantaranya adalah Tim Publisis dan Tim Bisnis & 

Development. 

a. Tim Publisis 

Penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi 

memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau 

sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. 
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Penerbit dari sistem penerbitannya dibedakan sebagai penerbitan umum 

(konvensional) dan juga penerbitan dengan sistem indie atau self 

publish, di mana penulis sebagai penerbitnya. Secara tradisional, istilah 

ini mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti 

buku dan surat kabar. Dengan perkembangan sistem teknologi 

informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, di mana 

memasukkan unsur-unsur buku elektronik, seperti e-book dalam sebuah 

website ataupun blog. (dikutip dari www.wartakita.eramulya.com 

diakses pada Selasa 01 Agustus  2017 pukul 09.11 WIB) 

Sedangkan didalam daftar istilah buku Mari Membuat Film karya 

Heru Effendy (2009) peneliti menemukan beberapa istilah tentang 

publisis antara lain;  

 Publicist, orang – bekerja lepas atau pegawai tetap – yang 

bertugas untuk memperoleh informasi yang menarik bagi surat 

kabar, majalah, dan menjadi penyedia berita mengenai film dan 

orang-orang yang berhubungan dengannya, kadang jauh 

sebelum film diproduksi. Banyak orang dalam bisnis perfilman 

mempekerjakan ‘pub’ pribadi untuk mempertahankan agar 

mereka tetap berada dalam perhatian publik. 

 Publicity, menjadikan produk dan orang yang terlibat untuk 

diperhatikan, baik di dalam bisnis maupun terhadap publik 

melalui penggunaan billboard, poster, wawancara surat kabar, 

iklan, kemunculan di radio dan televisi dan pembahasan dalam 

semua jenis berita.  

 Publicity-Department, orang-orang yang bertanggung jawab 

atas pembuatan iklan, merchandise, dan semua sapek publisitas 

untuk film, para bintang, dan orang-orang penting lainnya yang 

berhubungan dengan hasil produksi. 
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b. Tim Bisnis & Development 

Disadur dari jobgoody.com yang dimaksud dengan business 

development dikenal sebagian besar orang sebagai salah satu bagian dari 

pemasaran, sebagian lagi mengenalnya sebagai pengembangan produk, 

dan sisanya mengenalnya sebagai tim yang merencanakan strategi 

perusahaan. Business development adalah, penciptaan nilai jangka 

panjang untuk sebuah organisasi yang dimulai dari pelanggan, pasar, 

dan relasi. Nilai jangka panjang yang dimaksud disini adalah pendapatan 

dan pencitraan perusahaan. Juga termasuk kesetiaan pelanggan, prestise, 

atau apapun yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. Rencana 

strategis adalah kunci utama posisi ini terus berjalan. Dalam 

menjalankan perannya, business development akan mengadakan 

training, workshop, dan review bisnis. 

Business development mencari berbagai peluang untuk mencari 

yang baru dan menyaring nilai-nilai produk yang dicari oleh pelanggan 

yang sudah ada. Pelanggan bisa didefinisikan dengan sangat luas sesuai 

dengan industri perusahaan. Namu pelanggan adalah orang yang 

membeli produk, membayar tagihan, dan membiayai pengembangan 

bisnis. Tanpa pelanggan, tidak ada bisnis apapun untuk dikembangkan. 

Menelaah nilai-nilai yang dicari pelanggan bertujuan untuk menambah 

fitur produk. Mungkin seorang pelanggan terpaksa membeli sebuah 

produk karena tidak tahu produk lainnya yang bisa memenuhi. Mungkin 

seorang pelanggan tahu sebuah produk yang mereka butuhkan tapi tidak 

tahu dimana membelinya. Mungkin seorang pelanggan lainnya 

menggunakan produk, untuk sesuatu yang sama sekali bukan fungsi 

sesungguhnya dari produk. 

Business development mencari tahu dimana bisa menemukan pasar 

baru baik secara geografis maupun cara belanja pelanggan dan 

menemukan jalan bagaimana meraih pasar itu. Hal ini karena pelanggan 

pasti berlokasi disuatu tempat. Dimana dia hidup, disitulah 

preferensinya akan terbentuk. Selain faktor lokasi/geografis, ada 
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beberapa faktor lain seperti demografi (umur, suku ras, agama, gender, 

ukuran keluarga, etnik, pendapatan dan pendidikan), gaya hidup dan 

pola pikir seseorang untuk membeli sesuatu.  

Business development membangun sebuah kepercayaan dan 

integritas perusahaan terhadap setiap produk atau layanannya melalui 

konsep produk, tanggungjawab sosial perusahaan dan program strategis 

lainnya. Relasi dengan pelanggan, partner, tenaga kerja, dan investor 

harus dibangun dengan benar. Semua ini demi keberlangsungan 

perusahaan dan segenap produknya. Anonim. (dikutip dari 

jobgoody.com diakses pada Rabu, 12 September 2018 pukul 17.40 

WIB) 

 

 


