
  

6 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Menurut Fandy Tjiptono (2008;219) berpendapat bahwa komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi / membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.” Komunikasi pemasaran 

adalah hal kunci dari berhasil tidaknya sebuah perusahaan.  

Menurut Sutisna (2002:267) komunikasi pemasaran merupakan usaha 

untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar. Komunikasi pemasaran tersusun dari 

dua kata  yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi diartikan sebagai 

proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau 

antar organisasi. Sedangkan pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana 

perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer antara mereka dengan 

pelanggannya. Maka jika disimpulkan komunikasi pemasaran menurut 

definisi Sutisna adalah komunikasi yang terjadi dan di dalamnya terjadi 

pertukaran/penawaran barang dan jasa kepada pelanggan. 

American Association Of Advertising Agencies mendefinisikan 

komunikasi pemasaran yaitu : 
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“A concept of marketing communication planning that recognizes the 

added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic roles 

of a variety of communication discipline-for example, general 

advertising, direct response, sales promotion, and public relation-and 

combines these disciplines to provide clarity, consistencu, and 

maximum communications impact.’’ 1 

Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jika 

dipadukan, hal-hal tersebut saling melengkapi. Setiap metode juga 

melibatkan aktivitas dan membutuhkan jenis keahlian berbeda (Cannon, 

2008:72). Alat pemasaran memiliki karakteristiknya masing-masing, alat 

tersebut di gunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. .Beberapa alat atau 

cara pemasaran yaitu iklan, promosi penjualan, public relation, direct 

marketing, pemasaran interaktif, world of mouth dan personal selling 

B.  Konsep Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata 

Oka A. Yoeti (1996:187 dikutip Arinda Auliyah Listyawati dan 

Muhammad Akbar) dalam bukunya Pemasaran Pariwisata membagi 

komunikasi dalam pemasaran menjadi 3 bagian penting, antara lain:  

1. Harus ada komunikator yang bertindak sebagai sender.  

2. Harus ada receiver yang akan menerima berita dari komunikator. 

                                                           
1 Don . Schultz, Integrated Marketing Communcations: Maybe Definition is in the point of view, 
Marketing News, 1993, dalam George E. Belch & Michael A. Belch, hlm.11. 
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3. Harus ada alat untuk menyampaikan message berupa channel yang 

bertindak sebagai media saluran berita. 

 

Secara etimologi, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani Startegos. 

Pada zaman demokrasi Athena strategos diartikan sebagai komandan militer. 

Dalam hal ini strategi digunakan untuk memenangkan pertempuran. 

Sebelum menetapkan strategi hal yang harus di lakukan oleh 

perusahaan pariwisata terlebih dahulu harus memilih strategi yang akan 

digunakan nantinya. Pemilihan strategi harus di lakukan dengan cara riset 

(research). Research merupakan kegiatan menganalisis data dan fakta yang 

ada di lapangan. 

Berikut strategi yang perlu dilakukan dalam research program sektor 

pariwisata (Yoeti, 1996:203-204 187 dikutip Arinda Auliyah Listyawati 

danMuhammad Akbar ) :  

1. Pengetahuan mengenai struktur pasar dan keperluan mendesak, baik 

untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.  

2.   Tetapkan penyesuaian terhadap kebutuhan wisatawan di daerah tujuan 

wisata atau Negara yang menjadi tourist receiving countries. 

3. Sesuaikan unsur-unsur yang dapat menumbuhkan industri pariwisata di 

daerah tujuan wisata, khususnya mengenai:  

a. Fasilitas yang dapat menciptakan kepuasan wisatawan.  

b. Tentukan secara jelas keuntungan optimal yang akan dicapai.  
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4. Tentukan Negara yang menjadi pasaran utama bagi kepariwisataan suatu 

daerah tujuan wisata (tourist destination area)  

5. Tetapkan klasifikasi, jenis atau macam sasaran wisatawan bagi negara 

yang bersangkutan. Seperti contoh kasus ada sebuah Negara yang 

menolak Hippies masuk ke negaranya. 

6. Tentukan sarana dan pra-sarana yang masih harus dilengkapi.  

7. Tetapkan standar dan harga sebuah kamar penginapan untuk suatu daerah 

tujuan wisata sesuai kebutuhan wisatawan domestik dan mancanegara.  

8. Tentukan tenaga-tenaga tingkat apa saja yang diperlukan dalam rangka 

memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan.  

9. Tentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menciptakan keadaan 

yang favourable bagi pengusaha industri pariwisata wisatawan yang akan 

datang.  

10. Tetapkan strategi untuk melancarkan promosi yang lebih efektif.  

Adapun kelemahan-kelemahan yang sering muncul dalam 

perencanaan ekowisata menurut Steck (1999:40), yaitu:  

1. Penilaian potensi ekowisata, terutama oleh masyarakat dan pemerintah 

lokal cenderung berlebihan (over-estimated) karena tidak ada studi 

kelayakan untuk itu.  

2. Penilaian terhadap kemampuan kelompok sasaran juga sering berlebihan. 

Meskipun tingkat partisipasi dan pemilikan sumberdaya masyarakat 
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lokal cukup tinggi, namun semuanya tidak cukup mendukung 

profesionalisme yang elementer dalam pariwisata.  

3. Fungsi dan peran strategis berbagai stakeholder tidak berjalan 

sepenuhnya. Proyek pengembangan ekowisata sering dipandang menjadi 

tugas salah satu pihak saja. Setelah proyek berjalan maka satu per satu 

stakeholder ‘lepas tangan’, sehingga keberlanjutan proyek menjadi 

terancam.  

4. Agar proyek dapat berkesinambungan maka perlu dukungan sumberdaya 

manusia dan dana- suatu unsur penting yang sayang sekali jarang 

tersedia. Pariwisata masih sering dipandang sebagai pekerjaan 

sampingan yang tidak mempunyai prospek. Akhirnya masyarakat lokal 

dibiarkan sendiri melanjutkan proyek tersebut.  

5. Sering sekali pengusaha swasta dan pelaku-pelaku ekonomi yang terkait 

dengan pariwisata tidak terlibat dalam perencanaan atau kompetensi serta 

relasi pasar yang mereka miliki tidak diperhitungkan. Akibatnya banyak 

proyek pengembangan sektor ekonomi yang lain terpisah dari pariwisata 

dan tidak memiliki dampak ekonomi yang luas. 

C.  Bauran Pemasaran Jasa 

Pada penelitian saya ini masuk ke dalam bauran komunikasi pemasaran 

jasa yang sudah di kembangkan dengan karakteristik jasa itu sendiri. Ada 

beberapa pendapan tentnag komunikasi pemasaran jasa ini yaitu : 

Menurut Payne (200:155) bauran pemasaran untuk jasa adalah 4P+3P, 

yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan proactive 
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customer service (produk, harga, tempat, promosi, penyampai jasa, proses, 

pelayanan proaktif terhadap pelanggan).  

Sedangkan menurut Yazid (1999:20) bauran pemasaran jasa adalah 

terdiri dari 7P  yaitu: product, price, place, promotion, people or participant, 

physical evidence, dan process (produk, harga, tempat, promosi, partisipan 

atau orang, bukti fisik, dan proses).  

Dari teori-teori di atas hampir sama unsur-unsur yang dalam 

komunikasi pemasaran jasa, dan untuk lebih lanjutnya saya uraikan lagi dari 

beberapa toeri di atas yaitu : 

1. Produk 

Produk menurut Kotler (1997:9) adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup 

obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. 

Produk adalah hal mendasar dari kegiatan pemasaran. Produk juga 

harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen masa kini, harga dan juga 

kualitas barang yang di pasarkan. 

2. Price (Harga) 

Menurut Kotler (1997:339) harga adalah jumlah uang yang di tagihkan 

untuk suatu produk atau jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk manfaat yang dimiliki dengan menggunakan produk atau 

menggunakan produk atau jasa. 
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Kualitas jasa atau barang yang di tawarkan akan menentukan harga. 

harga juga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi banyak perusahaan 

karena berpengaruh terhadap penerimaan penjualan, tingkat penjualan, 

tingkat keuntungan, serta market share yang dapat dicapai oleh perusahaan. 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah penghubung dengan konsumen, promosi bisa di 

katakan kunci keberhasilan dari sebuah produk atau jasa. Promosi harus 

mempertimbangkan market yang menjadi tujuan utama dari barang atau jasa 

yang di tawarkan. Sebagus-bagusnya kualitas barang yang kita tawarkan 

apabila promosi tidak di lakukan dengan efektif dan tepat sasaran maka bisa 

di pastikan akan mengalami kerugian yang sangat besar.  

4. Place (Tempat) 

Menurut Kotler (1997:82) tempat, alat bauran pemasaran lainnya, 

termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat 

produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

Tempat juga tidak kalah pentingnya dalam kegiatan pemasaran. 

Keberhasilan penjualan jasa apabila promosi mengenai tepat sasaran. 

5. People / participant (orang) 

Menurut Yazid (1999:20) partisipan atau orang (people) adalah semua 

pelaku yang memainkan sebagian penyediaan jasa dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. 
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Menurut Payne (2000:33) orang-orang merupakan unsur yang penting, 

baik dalam produksi maupun penyampaian kebanyakan jasa. Orang-orang 

secara bertahap menjadi bagian diferensiasi yang mana perusahaan-

perusahaan jasa mencoba menciptakan nilai tambahan dan memperoleh 

keunggulan kompetitif. 

Jadi hubungan harus terjaga antara penyedia dan pengguna jasa dengan 

baik. Baik buruknya jasa akan di tentukan dengan bagaimana menjalin 

hubungan yang baik dengan pengguna jasa. Dan juga partisipan akan 

membantu memsarakan jasa apabila dia puas dengan jasa yang di berikan 

oleh penyedia jasa. 

6. Process (Proses) 

Menurut Payne (2000:210) proses menciptakan dan memberikan jasa 

pada pelanggan merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran, karena 

pelanggan jasa akan memandang sistem pemberian jasa tersebut sebagai 

bagian dari jasa itu sendiri. Semua kegiatan pekerjaan adalah merupakan 

proses. Proses ini meliputi mekanisme pelayanan, prosedur, jadwal kegiatan 

serta rutinitas suatu jasa diberikan kepada pelanggan. 

7. Physical Evidence (Bukti-bukti fisik) 

Menurut Yazid (1999:21) bukti fisik adalah lingkungan fisik dimana 

jasa disampaikan dan dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi dan 

setiap komponen tangibel menfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa 

tersebut. 

D.  Instrumen-Instrumen dalam Bauran Komunikasi Pemasaran 
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 Suatu program Bauran Komunikasi Pemasaran yang berhasil dapat 

terwujud jika organisasi  menemukan komunikasi yang tepat dari berbagai 

instrumen dan teknik promosi yang ada. Maka komunikator harus memahami peran 

promosi dalam program pemasaran mereka. 

Instrumen dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi 

perusahaan disebut dengan bauran promosi (promotional mix). Di jelaskan dari 

gambar berikut yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bentuk-bentuk bauran promosi pemasaran2 

1. Iklan 

Iklan atau advertising didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

pemasaran yang digunakan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial 

dan mempromosikan penjual produk atau jasa untuk mempengaruhi opini 

publik agar target sasaran bisa bertindak sesuai harapan pengiklan. Iklan 

biasanya ditujukan pada massa (orang banyak) melalui saluran-saluran 

media komunikasi, misalnya saja televisi, radio, surat kabar, internet,dll. 

Bentuk promosi melalui iklan adalah yang paling populer dalam 

masyarakat karena daya jangkaunya luas. Beberapa alasan penggunaan 

                                                           
2 12Ibid. Hlm. 17 
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iklan sebagai media promosi adalah antara lain: 1) iklan di media massa 

dinilai effisien dari segi biaya untuk mencapai audiens, 2) iklan memiliki 

kemampuan menarik perhatian konsumen terlebih jika menggunakan 

media yang populer dan dikenal oleh masyarakat 3. 

2. Direct Marketing 

Pemasaran langsung merupakan cara organisasi untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan calon pelanggan atau sasaran dengan maksud 

menimbulkan respon langsung atau suatu transaksi. Ada beberapa cara yang 

dignakan dalam kegiatan direct marketing ini contohnya mengirm email dan 

press release. 

3. Sales Promotion  

Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang 

mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat 

atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. 

4. Public Relation 

Jika suatu organisasi merencanakan dan mendistribusikan informasi 

secara sistematis dalam upaya untuk mengontrol dan mengelola citra serta 

publisitas yang diterimanya, maka hal itu dapat disebut tugas dari hubungan 

masyarakat 4. Salah satu contoh kegiatan yang sering dilakukan public 

relation adalah mengadakan event yang berguna untuk membangun brand 

image yang baik bagi perusahaan. 

5. Personal Salling 

                                                           
3 Morissan,op.cit., Hlm. 18-19 
4 Morissan, op.cit., Hlm. 26 
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Bentuk dari kegiatan personal salling adalah face to face atau pemasaran 

secara langsung ke pelanggannya. Proses terjadi kegiatan ini harus melalui 

kontak langsung antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun 

menggunakan alat telekomunikasi.  

6. Interactie / Internet Marketing  

Hermawan Kartajaya, menganjurkan agar iklan melalui media online 

diolah sampai pada bentuk Buzz Marketing atau Buzz Internet, yang 

dimaksud adalah pola promosi tersebut melibatkan pelanggan hingga 

terbentuk komunikasi dari mulut ke mulut 5.  

Di era telekomunikasi yang sanagat berkembang ini semua aktifitas 

dapat di akses menngunakan internet dengan genggaman tangan saja. 

Begitupun dalam bidang pemasaran, perubahan tersebut mengakibatkan 

manusia bebas berinteraksi dengan siapapun menggunakan media terutama 

menggunakan internet. Internet adalah salah satu media yang dimana 

informasi yang di butuhkan dapat di akses dengan sangat cepat. Oleh karena 

itu internet digunakan untuk mengiklankan berbagai produk-produk 

penjualan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

                                                           
5 Suryadi, Didih. Promosi Efektif: Menggugah Minat & Loyalitas Pelanggan. Yogyakarta: Tugu 
Publisher. 2006. Hlm. 117. 
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menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun peneliti menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.  

Peneliti menggunakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yaitu pada 

penelitian Tri Utami Kartikasari pada tahun 2012 mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang  yang berjudul “Strategi 

Integrated Marketing Communications dalam Membangun City Branding 

Kota Wisata Batu” (Studi Pada Direksi dan Staf fPT. Selecta Kota Batu 

Periode 2013). Membuktikan dan mendapatakan hasil yaitu penerapan 

strategi integrated marketing communication terintegrasi dengan baik dalam 

membangun city Branding kota Wisata Batu. 

Penelitian yang dilakukan Tri Utami Kartikasari dan penelitian yang 

akan di lakukan peneliti sama-sama mengkaji tentang komunikasi pemasaran 

akan tetapi peneliti melihat aktivitas dalam memperomosikan wisatanya. 

 Kemudian rujukan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Hana Zahrotul Ilmi pada tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah 

Malang jurusan Ilmu Komunikasi yang berjudul “Perencanaan Strategi 

Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk mengenalkan potensi wisata 

daerah melalui City Branding “ (Studi pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang).      

Hasil penelitian ini yaitu ditemukan beberapa kekurangan pada proses 

perencanaan pada tahapan analisis situasi untuk menentukan segmentasi 

pasar dan perencanaan evaluasinya. Sehingga rekomendasi yang diberikan 
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adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan dapat melakukan 

segmentasi pasar yang lebih spesifik untuk mempermudah dalam penyusunan 

pesan, pemilihan media, dan penentuan bauran komunikasi pemasaran, 

hingga ketahap penetapan anggaran dana sehingga lebih efektif 

penggunannya. 

Alasan memilih penelitian ini sebagai rujukan karena memiliki 

kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang komunikasi pemasaran. 

Peneliti inging mengetahui akivitas komunikasi pemasaran dalam 

mempromosikan paiwisata sedangkan yang berbeda penelitian terdahulu ini 

memfokuskan terhadap bagaimana mengenalkan potensi wisata daerah 

melalui City Branding sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

promosi wisata yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Sumba Barat Daya, 

Nusa Tenggara Timur. 

F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan yang akan peneliti 

teliti. Fokus dari Penelitian ini yaitu mengetahui Aktivitas komunikasi 

pemasaran dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

mempromosikan pariwisata yang ada di Kabuapten Sumba Barat daya oleh 

Dinas Pariwisata.  
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