
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

2.1. Pengertian Strategi 

Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefinisikan sebagai 

berbagai cara untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends).9 Sering dengan 

perkembangan konsep manajemen strategi (strategic management), startegi 

tidak hanya didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tapi juga mencakup 

dalam penetapan tujuan itu sendiri (strategic decisions). 10 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya 

“kepemimpinan” (leadership).11 “Strategi adalah keseluruhan tindakan-

tindakan yang ditempuh oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran-

sarannya”12 

Dalam hal ini strategi memiliki beberapa ciri, Robert H. Hays dan 

Steven C. Wheelwright telah mengidentifikasi lima macam ciri utama 

strategi, antara lain:13 

1. Ufuk Waktu (Time Horizon) 

Istilah strategi digunakan untuk menerangkan aktivitas-aktivitas 

yang mencakup sebuah ufuk waktu, dengan memperhatikan 

waktu yang baik untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas serta 

waktu yang diperlukan guna mengobservasi dampaknya. 

 

                                                           
9Ismail Solihin, 2012. Manajemen Strategi. Bandung: Erlangga, hlm 24 
10 Ibid,, hlm. 25 
11 Winaridi. 1989. Strategi Pemasaran (Marketing Startegy). Bandung: Mandar Maju, hlm 46 
12 Ibid., hlm. 46 
13 Winaridi, op. cit. hlm. 12 
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2. Dampak (Impact) 

Merupakan konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti strategi 

tertentu dan membutuhkan perhatian ekstrak. 

3. Pemusatan Upaya (Concentration of Effort) 

Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan 

aktivitas, upaya memusatkan perhatian atas aktivitas-aktivitas 

terpilih tersedia untuk aktifitas-aktifitas lainnya. 

4. Pola Keputusan-keputusan (The Pattern Of Decisions) 

Sejumlah perusahaan tertentu terkadang hanya perlu mengambil 

beberapa keputusan dalam rangka upaya mengimplementasi 

strategi yang telah dipilih. Walaupun begitu, keputusan-

keputusan itu harus saling membantu dalam arti bahwa mereka 

mengikuti pada konsistensi tertentu. 

5. Daya Tembus (Pervasiveness) 

Kebutuhan akan konsistensi dengan berlangsungya waktu pada 

aktivitas-aktivitas tersebut mengharuskan bahwa semu tingkat 

pada suatu organisasi bertindak secara hampir instinktif dengan 

cara cara yang memperkuat strategi tersebut. 

Kelima macam strategi dengan jelas menunjukkan bahwa strategi 

sebuah organisasi merupakan “sekrup” pusat sekitar mana akivitas-aktivitas 

oraganisatoris lainnya berputar. 

2.1.1. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi adalah metode, teknik atau cara 

komunikasi  bekerja sehingga kita dapat mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan tersebut. Jika komunikator ingin mencapai tujuan yang 

telah direncanakan, maka dia kan menjalankan seperangkat tugas 

tertentu (fungsi), dan untuk mempercepat, memperlambat, membuat 

efektif atau tidak efektif, mendorong atau menghambat tercapainya 

tujuan maka komunikator menetapkan startegi komunikasi.  Adapun 

konsep dari strategi komunikasi antara lain:14 

1. Kualitas komunikator 

2. Kualitas pesan 

3. Ketepatan media 

4. Segmentasi audiens 

5. Merancang efek 

6. Mengurangi gangguan 

7. Ketepatan konsep 

2.1.2. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah serangkaian dari tujuan-tujuan, 

kebijakan-kebijakan, dan peraturan-peraturan, yang merupakan 

pedoman bagi usaha-usaha pemasarann dari sebuah perusahaan.15 

Strategi pemasaran yang digunakan oleh sesuatu perusahaan 

merupakan hasil dipadukannya berbagai macam elemen pemasaran. 

elemen-elemen tersebut terdiri dari :16 

1. Produk-produk atau jasa-jasa dengan berbagai jaminan, merek 

dagang serta sifat-sifat fisikal dan psikologikal mereka. 

                                                           
14 Alo Liliweri. 2011. Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Jakarta: Kencana, Hlm 133-134 
15 Atang Hermawan. 1983. Tanya Jawab Marketing. Bandung: Armico, Hlm 7 
16 Winardi., Op.cit,. hlm.  47 
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2. Distribusi barang atau jasa yang dilaksanakan oleh berbagai 

perantara termasuk toko yang berdagang secara eceran. 

3. Promosi produk atau jasa ke pasar dengan tujuan (target market) 

dengan menggunakan tenaga penjual, pengiklan, dan teknik-

teknik promosional lainnya. 

4. Harga yang sesuai dengan lokasi penjualan. 

Penjelasan diatas menggunakan istilah “ramuan pemasaran” 

(marketing mix). Elemen – elemen tersebut dapat disederhanakan 

dengan istilah “empat P” (The Four P’s) berhubungan dengan : 

- Produk (product) 

- Promosi (promotion) 

- Tempat (place) atau distribusi (distribution) 

- Harga (price) 

2.2. Komunikasi Pemasaran 

2.2.1. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah salah satu kegiatan pemasaran 

yang menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan atau mengingatka 

pasar sasaran atas perusahaan maupun produk agar bersedia 

menerima, membeli, dan setia kepada produk yang ditawarkan 

produsen. Shimp mengungkapkan.17 

Komunikasi pemasaran adalah aspek yang penting dalam 

keseluruhan misi pemsaran serta penentu suksenya pemasaran. 

                                                           
17 Wahyu Rizky Aditya, “Strategi Komunikasi Pemasaran (Studi Pada Event Tupperware Home Party Dalam 

Menjaga Loyalitas Konsumen PT. Riau Cahaya Utama di Kota Pekanbaru)”. Vol 4. No 1, Februari 2017, hlm 4 
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Dalam dekade ini, komponen komunikasi pemasaran dalam bauran 

pemasaran menjadi semakin penting. Bahkan telah diklaim bahwa 

“pemasaran di era 1990-an adala komunikasi dan komuniksi adalah 

pemasaran, keduanya tak terpisahkan.18 

Komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan semua 

unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan 

kepada pelanggan atau kliennya.19 

Menurut W.J Stanto mengungkapkan dalam buku Atang 

Hermawan yaitu: 20 

“Marketing is total system of interacting of business activities 

designed to plan, price, plan, promoted and distributed want 

satisfying products and service to present and potential customers.” 

Dapat dijabarkan bahwa pemasaran adalah suatu sistem total 

dari aktivitas-aktivitas niaga yang saling mempengaruhi yang 

ditujuk untuk membuat rencana menentapkan harga meningkatkan 

penjualan dan mendistribusikan kepuasaan barang-barang dan jasa-

jasa yang diinginkan kepada langganan yang telah ada dan yang 

potensial. 

Menurut Kotler dalam buku Jenu Widjaja (2004:1) 

mendefinisikan pemasaran sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsep, harga, promosi, dan distribusi terhadap 

                                                           
18 Terence A. Shimp, loc. cit. hlm. 4 
19 ibid,. hlm. 4 
20 Atang Hermawan,. Op,. Cit,.  Hlm 36 
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gagasan, barang, jasa, oragnisasi, untuk menciptakan dan 

memelihara hubungan yang dapat memuaskan individu dan tujuan 

oragnisasi. Sedangkan menurut  Josiah Go pemasaran sebagai 

proses yang terus-menerus dan menguntungkan dengan memuaskan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan target pasar lebih baik daripada 

pesaing.21 

2.3.2. Bentuk Komunikasi Pemasaran 

Adapun  bentuk-bentuk utama dari komunikasi pemasaraan sebagai 

berikut:22 

1. Penjualan Perorangan (personal selling) 

personal selling adalah bentuk komunikasi individu 

dimana tenaga pejual/wiraniaga menginformasikan, 

mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon pembeli 

untuk membeli produk atau jasa perusaahan. 

2. Iklan (advertising) 

Penyampaian informasi mengenai produk/jasa kepada 

khalayak umum melalui surat kabar, majalah, radio, 

televisi, dan media lainnya (billboards, internet, dan 

sebagainya). atau komunikasi langsung yang didesain 

khusus untuk pelanggan antar bisnis (bussiness to 

business) maupun pemakaian akhir.  Sedangkan iklan 

langsung (direct advertising) biasa disebut pemasaran 

                                                           
21 Jenu Widjaja Tandjung, 2004. Marketing Management Pendekatan Pada Nilai-nilai Pelanggan. Malang: 
Bayumedia, hlm. 1 

22 Terence A. Shimp. Op. cit,. hlm. 5-6 
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berdasarkan data base (database marketing) yang mana 

telah mengalami pertumbuham di tahun belakangan ini 

akibat efektivitas komunikasi yang terarah serta 

teknologi komputer yang memungkinkan hal itu terjadi. 

3. Promosi Penjualan (sales promotion) 

Terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba 

merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk 

yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang 

singkat. 

4. Pemasaran Sponsorship (sponsorship marketing) 

Sebuah bentuk aplikasi dalam mempromosikan 

perusahaan dan merek dengan kegiatan tertentu 

(misalnya aplikasi gojek yang mensponsori pertandingan 

sepakbola) 

5. Publisitas (publicity) 

Seperti halya iklan, publisitas menggambarkan 

komunikasi massa, namun juga tidak seperti iklan. 

Publisitas biasanya dilakukan dalam bentuk berita atau 

komentar editorial mengenai produk atau jasa dari 

perusahaan. 

6. Komunikasi di Tempat Pembelian (point of purchase 

cummunication) 
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Dalam hal ini melibatkan media seperti poster, tanda, dan 

berbagai materi lain yang didesain untuk mempengaruhi 

keputusan untuk membeli dalam tempat pembelian. 

2.3.3. Fungsi-Fungsi Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut: 

1. Fungsi penawaran, komunikasi pemasaran sebagai Tools of  

Promotion yaitu bagaimana barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh produsen dapat diterima secara strategis oleh konsumen. 

2. Fungsi informatif. Merupakan penyampaian strategi pemasaran 

terhadap stakeholder. 

3. Fungsi relation. Komunikasi pemasaran sebagai public relation 

agent. 

4. Fungsi menjaga hubungan baik. Komunikasi pemasaran sebagai 

penunjang kinerja perusahaan dengan membangun komunikasi 

solid antara stakeholder dengan agen pendistribusian.23 

Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan 

menghubungkan merek dengan orang, merek, pengalaman, tempat acara, 

perasaan, hobby,  dan hal lainnya. Mereka berkontribusi pada ekuitas merek 

dengan menanamkan merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek 

serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang 

saham. 

                                                           
23 Wahyu Rizky Aditya, “Strategi Komunikasi Pemasaran (Studi Pada Event Tupperware Home Party Dalam 

Menjaga Loyalitas Konsumen PT. Riau Cahaya Utama di Kota Pekanbaru)”. Vol 4. No 1, Februari 2017, hlm 6 
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2.3.4. Elemen Dasar Strategi Pemasaran 

Kotler berpendapat bahwa elemen dasar yang perlu 

dilakukan dalam menyusun strategi pemasaran terdiri dari tiga 

langkah, yaitu :24 

1. Segmentation merupakan suatu strategi untuk memahami 

struktur pasar. Penentuan segmentasi pasar dapat dilakukan 

berdasarkan beberapa variabel, antara lain segmentasi geografis, 

segmentasi demografis, segmentasi perilaku, dan segmentasi 

psikografis. 

2. Targeting adalah persoalan mengenai proses memilih, 

menyeleksi, dan menjangkau pasar.  

3. Positioning yaitu suatu strategi untuk memasuki jendela otak 

konsumen melalui pesan efektif mengenai produk/jasa yang 

ditawarkan perusahaan. 

2.3. Integrated Marketing Communication (IMC) 

Integrated Marketing Communication (IMC), konsep yang 

berkembang di tahun 1980an ini didefinisikan oleh Schultz (2004) sebagai 

sebuah strategi dalam proses bisnis dengan membuat perencanaan, 

membangun, mengeksekusi dan mengevaluasi pelaksanaan program 

komunikasi merek yang terkoordinasi pada konsumen, pelanggan, atau 

sasaran lain yang relevan dengan audience eksternal dan internal. Di lain 

kesempatan, Shimp (2010) mendefinisikan IMC sebagai sebuah proses 

                                                           
24 Rebekka Rismayanti, “Integrated Marketing Communications (IMC) di PT Halo Rumah Bernyanyi”. Vol 

13. No 1, Desember 2016, Hlm 254 
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komunikasi yang terdiri dari perencanaan, penciptaan, pengintegrasian dan 

penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran (iklan, sales promotion, 

publikasi, event dan lain sebagainya).25 

Menurut Duncan dikutip dalam Freddy Rangkuti,  Integrated 

Marketing Communication (IMC) adalah proses perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pesan suatu merek untuk dapat menciptakan hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan.Berdasarkan pengertian atas teori diatas, 

peneliti menyimpulkan bahwa Integrated Marketing Communication 

(IMC) adalah upaya yang dilakukan oleh 9 perusahaan dalam 

mengkomunikasikan produk atau mereknya supaya dapat memiliki 

hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan atau konsumen melalui 

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pesan 

mengenai merek atau produk dengan mengandalkan elemen dari Integrated 

Marketing Communication (IMC) yang berupa product, place, price, dan 

promotion. Dimana perusahaan dapat menata bisnisnya lebih terencana, 

tepat sasaran, dan memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan 

relasi yang telah dimilikinya (sasaran) tersebut.26  

  

                                                           
25 Anonim, https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00435-mc%202.pdf pada tanggal 13 

Januari 2019 pukul 3.30 WIB 

 
26 Rengkuti Freddy, 2009. Strategi Promosi yang kreatif dan analisis kasus Integrated Communication 

Marketing. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 

https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00435-mc%202.pdf%20pada%20tanggal%2013%20Januari%202019%20pukul%203.30%20WIB
https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00435-mc%202.pdf%20pada%20tanggal%2013%20Januari%202019%20pukul%203.30%20WIB
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Di sisi lain, Kotler (2008) menjelaskan bahwa aktivitas IMC 

merupakan perpaduan spesifik dari lima aktivitas komunikasi pemasaran 

yang paling sering digunakan perusahaan, yaitu advertising, personal 

selling, sales promotion, public relations, dan direct marketing27 Definisi 

IMC dalam Buku Peiklanan Promosi Dan Aspek Tambahan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu adalah :28  

IMC adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai 

bentuk program komuniksi persuasif kepada pelanggan dan calon 

pelanggan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah mempengaruhi atau 

memberikan efek langsung kepada prilaku khalayak sasaran yang 

dimilikinya. IMC menganggap seluruh sumber yang dapat 

menghubungkan pelanggan dan 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 

peanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada perusahaan 

untuk menetukan dan mendefinisikan bentuk dan metode yang perlu 

dikembangkan bagi program komunikasi yang persuasif. 

 

                                                           
27 Rebekka Rismayanti, “Integrated Marketing Communications (IMC) di PT Halo Rumah Bernyanyi”. Vol 

13. No 1, Desember 2016, Hlm 255 
28 Terence A. Shimp,. Op,. Cit,. Hlm 24 
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2.3.1. Ciri-Ciri Utama Integrated Marketing Communication (IMC) 

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan diatas, terdapat 

lima ciri yang melekat pada filosofi dan aplikasi dari komunikasi 

terpadu, diantaranya sebagai berikut :29 

1. Mempengaruhi Prilaku 

Tujuan IMC adalah untuk mempengaruhi perilaku khalayak 

sasarannya. Hal ini bearti 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. 

2. Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan 

Proses ini diawali dari pelanggan atau calon pelanggan, 

kemudian berbalik kepada komunikator merek untuk 

menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam 

mengembangkan program komunikasi persuasif. 

3. Menggunakan Seluruh Bentuk “Media” 

IMC menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh 

“Media” yang menghubungkan merek atau perusahaan dengan 

pelanggan mereka sebagai jalur penyampai pesan yang 

potensial. 

4. Menciptakan Sinergi 

                                                           
29 Ibid,. Hlm 24 
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Dalam definisi IMC terkandung kebutuhan akan sinergi 

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

promosi penjualan, event, dan lain-lain). 

5. Menjalin Hubungan 

Karateristik IMC yang kelima adalah kepercayaan bahwa 

komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya 

hubungan antara merek dengan pelangganya. Dapat dikatakn 

bahwa pembinaan hunungan adalah kunci dari pemasaran 

modern dan bahwa IMC adalah kunci dari terjalinnya 

hubungan tersebut. 

2.4. Three Ways Strategy  

Berdasarkan konsep Marketing Public Relations secara garis 

besarnya terdapat tiga taktik (Three Ways Strategy) untuk melaksanakan 

program dalam mencapai tujuan sebagai berikut:30 

1. Pull Strategy (Menarik) 

Strategi promosi penjualan yang menuntut pengeluaran yang besar 

untuk iklan dan promosi guna menciptakan permintaan konsumen. 

Jika strategi ini berhasil, permintaan konsumen akan menarik 

produk melalui saluran. Pada strategi tarik, pembuat produk 

mengarahkan aktivitas pemasarannya, terutama lewat iklan dan 

promosi konsumen, kepada konsumen akhir yaitu agar mereka mau 

membeli produk tersebut. Jika strategi ini efektif, konsumen 

                                                           
30 Rosady Ruslan, 2010. Manajemen Public Relations & Media Komunikasi. Jakarta: Rajagrafindi Persada, 

Hlm 246 
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kemudian akan meminta produk itu dari anggota saluran, yang pada 

gilirannya akan memintanya kepada pembuat produk. Jadi pada 

strategi ini, permintaan konsumen akan menarik produk tersebut 

melalui saluran. Indikator Pull Strategy : 

1) Publisitas, melakukan variasi advertising, melalui 

televisi, majalah, koran, social media ataupun billboard.  

2) Sponsorship, Perusahaan bisa memasarkan barang 

mereka dengan mensponsori acara yang bermanfaat bagi 

kelangsungan perusahaannya.  

3) Penempatan produk yang dekat dengan target market.  

4) Menciptakan word of mouth ataupun viral marketing.  

Strategi Pull Marketing  memberikan kesempatan kepada 

produsen untuk membangun brand equity. Pull marketing 

menciptakan customer loyalty dengan menetapkan standar kualitas 

untuk brand tertentu sesuai dengan yang diinginkan target market 

dari brand tersebut. Pengembangan strategi brand akan memberikan 

manfaat dan kemudahan bagi produsen pada jangka panjang. Di 

masa yang akan datang ketika produsen ingin menawarkan produk 

baru kepada customers menjadi lebih mudah karena customers 

sudah familiar dengan standar kualitas dari brand produsen tersebut. 

2. Push Strategy (Mendorong) 

Merupakan upaya untuk merangsang (mendorong) pembelian 

sekaligus dapat memberikan nilai-nilai (added value) atau kepuasan 

bagi pelanggan (satisfied customer) yang telah menggunakan produk 
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perusahaan. Push Strategy biasanya ditujukan kepada wholesaler 

atau pedagang perantara. Strategy promosi ini diambil saat 

perusahaan merasa bahwa konsumen tersebut menginginkan  

produknya dan kemampuan distribusi mereka terbatas sehingga 

mereka memberikan incentive yang menarik kepada pedagang 

perantara untuk memberikan penekanan penjualan atas produk 

tersebut kepada pelanggannya sehingga penjualan atas produk 

tersebut meningkat. Strategi ini biasanya menggunakan cara 

pemberian insentif seperti diskon (beli banyak), materi-materi 

promosi, dan kerja sama iklan. Indikator Push Strategy : 

1) Personal selling, komunikasi personal antar orang 

dengan orang yang lain (face to face) dalam rangka 

menjual produk serta menciptakan  

2) Direct Marketing, komunikasi langsung perusahaan 

dengan target pasar untuk melihat respon yang terjadi 

melalui non personal tool.  

3) Pameran dagang (event), menunjukkan produk atau jasa 

untuk memenangkan.   

4) Menggunakan pedagang besar atau pengecer dalam 

melakukan pemasarannya  

Push Strategy menggunakan marketing material untuk 

mengarahkan produk kepada pelanggan. Beberapa contoh 

strategi push yang digunakan seperti :  
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1) Menawarkan insentif untuk karyawan atau sales 

representatives dalam melakukan penjualan.  

2) Advertising dan consumer promotional yang 

mengarahkan konsumen untuk membeli produk saat 

itu juga, biasanya menggunakan bahasa “buy now” 

atau “buy 1 get 2”.  

3) Whosale discount, bonus, insentif tambahan atau 

support lain yang dapat diberikan kepada distribution 

channel mulai dari whosalers sampai retailers dengan 

tujuan para distribution channel ini lebih memilih 

mempromosikan produk kita dibandingkan dengan 

produk competitor.   

3. Pass Strategy (mempengaruhi) 

Strategi mempengaruhi, sebagai upaya untuk menciptakan image 

publik yang ditimbulkan melalui berbagai kegiatan (breakthrough 

the gate-keepers), dan patisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan 

(berhubungan dengan komunitas) atau tanggung jawab sosial, serta 

kepedulian terhadap masalah-maslah yang berkaitan dengan kondisi 

sosial. 

Pull (menarik) dan Push (mendorong) tidak akan mencapai hasil 

yang maksimal tanpa adanya persuasi dari Pass (mempengaruhi). Karena 

marketing communication harus berkoporasi dengan public relations dalam 

ketiga strategi tersebut, ketika masalah kebijakan dipertaruhkan. Dengan 

demikian Marketing communication merupakan potensi untuk menyandang 



23 
 

suatu taktik pull strategi, sedangkan kedua adalah “Power” (kekuatan) 

sebagai penyandang, push strategy dalam hal pemasaran. Dan taktik ketiga, 

pass strategy sebagai upaya mempengaruhi atau menciptakan opini yang 

menguntungkan. 31 

Didalam Marketing Communication, dalam pelaksanaannya terdapat 

faktor-faktor yang menyebabkan dipergunakan dan dibutuhkannya taktik 

dan strategi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Philip Kotler (1993) 

menyebutkan diantara faktor tersebut sebagai berikut : 32 

1. Meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang 

dengan hasil keuntungan yang diperoleh dan keterbatasan 

tempat.  

2. Persaingan dalam promosi dan publikasi, baik melalui media 

elektronik maupun media cetak.  

3. Selera konsumen yang cepat mengalami perubahan dalam waktu 

relatif pendek (tidak loyal), karena banyaknya pilihan atau 

subsititusi atas produk yang ditawarkan di pasaran.  

4. Makin menurunnya perhatian dan minat konsumen terhadap 

iklan, karena pesan dalam iklan yang kini cenderung berlebihan 

dan membosankan perhatian konsumennya  

Dalam kegiatan marketing communication, strategi digunakan untuk 

memprediksi tujuan masa depan yang diharapkan, menentukan apa yang 

                                                           
31 Ibid,. Hlm 247 
32 Ibid,.Hlm 252 
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membantu atau menghalangi upaya mengejar tujuan, dan merumuskan 

rencana untuk mencapai keadaan yang diharapkan.  

Dalam membangun pesan sebuah merek, departemen pemasaran 

akan melakukan beberapa strategi yang meningkatkan kredibilitas pesan 

sebuah merek, membuat pesan yang berbeda untuk target yang berbeda pula 

berdasarkan demografi, psikografi, wilayah dan etnis, mempengaruhi para 

opinion leader, serta meningkatkan keterlibatan konsumen dan stakeholder 

yang lain dalam setiap program yang dilaksanakan oleh perusahaan (Ducan, 

Tom, 2002:545) 

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa marketing  

communication merupakan perpaduan pelaksanaan program dan strategi 

pemasaran (marketing strategy implementation) dengan aktivitas program 

kerja public relations.33 

2.5. Loyalitas 

2.5.1. Definisi Loyalitas Pelanggan 

Oliver mengungkapkan dalam buku Ratih Hurriyati, loyalitas 

pelanggan yaitu :34 

“Customer Loyalty is deefly held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product oe service consistenly in the future, 

situasional influences and marketing efforts having the potential to cause 

switching behavior”.  

                                                           
33 Denny Kuswantoro, 2014, Strategi Marketing Communication Pt. Cipta Mortar Utama Dalam Membentuk 

Loyalitas Pelanggan, Skripsi, Malang : Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 

22 
34 Ratih Hurriyati, op. cit. Hlm 128 
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Dari definisi di atas terlihat bahwa loyalitas adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten dimasa 

yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan prilaku. 

Menurut Griffin mengungkapkan dalam buku Ratih Hurriyati, 

mengatakan bahwa:35 

“Loyalty is defined as non random purchase expressed over time by 

some decision making unit”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih 

mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pemeblian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu 

perusahaan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang loyalitas pelanggan, diuraikan 

definisi sebagai berikut :36 

a. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara 

teratur. 

b. Pelanggan yang membeli produk dari lini produk lain, 

misalnya disamping membeli buku tulis, juga membeli es 

krim ditempat yang sama. 

c. Pelaggan yang mereferensikan kepada orang lain. 

d. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing 

untuk pindah. 

                                                           
35 Ibid,. Hlm 129 
36 Jenu Widjaja Tandjung, op.cit. hlm. 121 
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2.5.2 Jenis Loyalitas Pelanggan 

Ada empat jenis loyalitas pelanggan sebagai berikut: 37 

1) No Loyalty 

Pelanggan seperti ini jarang berbelanja ke tempat yang sama 

untuk yang kedua kalinya. Umumnya mereka selalu berganti-

ganti tempat. 

2) Inertia Loyalty 

Pelanggan jenis ini membeli sesuatu karena faktor kebiasaan. 

Biasanya, menggunakan produk tertentu atau karena sudah 

merasa cocok. Hal ini dapat dikatakan fanatik karena pelanggan 

tidak mau pindah membeli ketempat lain. Syarat untuk 

menjadikan pelanggan seperti ini sebenarnya sederhana, yaitu 

tidak membuat pelanggan kecewa. Sebaliknya, untuk meningkat 

loyalitas mereka, pemasar harus meningkatkan diferensiasi 

produk atau dipersepsi produk tersebut cukup berkualitas. 

3) Latent Loyalty 

Pelanggan seperti ini mempunyai tingkat pembelian ulang yang 

rendah. Faktor situasi menyebabkan seseorang akan melakukan 

pembelian atau tidak sama sekali. 

4) Premium Loyalty 

Pelanggan sangat bangga terhadapt produk yang digunakan. 

Bahkan mereka mereferensikan kepada teman dan keluarganya. 

                                                           
37 Ibid,. hlm 119 
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Pelanggan seperti ini merupakan alat promosi gratis bagi 

perusahaan. Tingkat loyalitasnya sudah tak diragukan lagi. 

2.5.3 Tahapan-Tahapan Loyalitas Pelanggan 

 Adapun tahapan-tahapan yang harus di cermati oleh 

sesorang pemasar untuk mendapatkan pelanggan yang loyal 

sebagai berikut:38 

Tahap 1: Suspect 

Setiap orang yang mungkin membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. Untuk itu pemasar harus dapat mengamati 

kebutuhan, keinginan, dan harapan calon pelanggan. 

Tahap 2: Prospect 

Seseorang prospek adalah seseorang yang membutuhkan 

produk/jasa yang ditawarkan serta memiliki kemampuan 

untuk membeli. Mereka mungkin sudah mengetahui 

perusahaan yang menjual produk tersebut, lokasi 

perusahaan, dan macam-macam produk yang dijual, tetapi 

mereka masih belum mau membeli. 

Tahap 3: Disqualified Prospect 

Seseorang yang sudah mengetahui perusahaan yang menjual 

produk, tetapi saat ini masih belum membutuhkan atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli produk tersebut. 

Tahap 4: First Time Customer 

                                                           
38 Ibid,. hlm 121-122 
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Seseorang yang kali pertama membeli dan juga masih 

membeli dari pesaing anda. Pengalaman pertama yang 

kurang memuaskan akan berakibat membahayakan 

hubungan selanjutnya. Oleh karena itu, pemasar harus 

memberikan perhatian terhadap layanan dan keterandalan 

produk yang dijual. Berikan kesan pertama yang indah. 

Tahap 5: Repeat Customer 

Pelanggan yang sudah mulai berbelanja dua kali atau lebih, 

baik untuk produk yang sama maupun untuk lini produk 

yang lain. Untuk itu bentuk iklan yang ditunjukan kepada 

pelanggan tidak boleh lagi bersifat mass advertaisement 

melainkan sudah harus bersifat dialog pribadi, misalnya 

dengan mengirim direct mail atau mengirim wiraniaga yang 

dapat memberikan penjelasan langsung kepada pelanggan. 

Tahap 6: Client 

Pelanggan yang secara teratur berbelanja semua produk yang 

dipasarkan oleh perusahaan. Pada tahap ini, pesaing sulit 

mempengaruhi pelanggan, karena hubungan antara 

keduanya sudah sangat erat. Kiat menjual harus diubah dari 

pendekatan “wiraniaga” menjadi pendekatan “konsultan”. 

Artinya, pemasar harus bersikap produktif dengan 

memberikan solusi terhadap semua problem yang dihadapi 

pelanggan. 
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Tahap 7: Advance 

Pelanggan yang melakukan pembelian secara teratur semua 

produk yang dipasarkan oleh perusahaan sekaligus 

mempromosikannya kepada orang lain. Dengan kata lain, 

perusahaan memperoleh manfaat dan dapat mengurangi 

anggaran promosi. 

  


