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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 KOMUNIKASI PEMASARAN (MARKETING COMMUNICATION) 

Kepopuleran komunikasi pemasaran terintegrasi memunculkan 

paradigma baru dalam pemasaran. Bila sebelumnya manajer memandang 

brand, iklan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat yang seolah-olah 

terpisahkan, kini manajer mulai menggabungkannya setelah memahami 

pentingnya integrasi. Selain itu kini muncul kesadaran perlunya konsistensi 

pesan kampanye pemasaran, serta keterkaitan media komunikasi yang 

digunakan agar menghasilkan konsistensi reputasi antara citra brand dan citra 

perusahaan. Dengan integrasi ini pengembangan konsep marcom menjadi 

tantangan di masa yang akan datang. Kompleksi perkembangan organisasi, 

lingkungan dan hubungan dengan konsumen menjadikan komunikasi massa 

depan harus mengintegrasikan strategi-strategi baru komunikasi pemasaran 

untuk memenangkan persaingan maupun meraih sinergi (Hermawan, 2012: 

51). 

Jack O'Dwyer, editor lama dari O'Dwyer Newsletter seperti dikutip 

Harris dan Whalen (2006: 257-258) menjelaskan bahwa perusahaan PR yang 

memiliki pengalaman pemasaran, beroperasi di bawah bendera komunikasi 

pemasaran karena marcom mahir menemukan pasar baru untuk produk dan 

jasa dan menciptakan peristiwa, afiliasi, kontes dan kendaraan lainnya untuk 

menarik perhatian klien. Dia mengatakan bahwa para eksekutif saat ini ingin 
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kegiatan marcom dapat menghasilkan hasil yang terlihat dengan segera. 

Kegiatan ini mencakup semua bentuk komunikasi tertulis dan elektronik. 

 

2.1.1 Pengertian Marketing communication 

Marketing Communication mengacu pada semua aktivitas riset, 

strategi, atau taktik yang mendukung penjualan produk atau jasa. Rowe 

(2003: 210) mengutip dari beberapa referensi menjelaskan bahwa salah 

satu pendekatan pemasaran kepada konsumen hitam didasarkan pada 

gagasan bahwa komunikasi yang paling efektif bila elemen mereka 

(Saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan informasi, isi 

pesan, ikon dan simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan, 

nilai-nilai yang digambarkan dalam pesan) mengacu pada budaya target 

market. Komunikasi pemasaran telah dirancang dengan cermat untuk 

mengandung pesan promosi dengan konten yang relevan dengan 

konsumen hitam dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan budaya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, Komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang tujuan utamanya untuk menyebarkan 

informasi (komunikasi informatif), untuk menarik konsumen sehingga 

melakukan pembelian (komunikasi persuasif), dan untuk mengingatkan 

khalayak agar mengulang pembelian atau menjadi konsumen tetap. 
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2.1.2 Peran dan Fungsi Marketing Communication 

Marketing communication adalah sarana dimana perusahaan 

berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen 

secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau brand 

yang dijual. Intinya, marcom merepresentasikan “suara” perusahaan 

dan brand-nya serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat 

membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. 

Marcom juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. 

Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan 

kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan, oleh siapa, serta dimana dan kapan. Konsumen dapat 

mempelajari tentang siapa yang membuat produk dan apa tujuan 

perusahaan dan brand; dan mereka bisa mendapatkan insentif atau 

penghargaan atas usaha percobaan atau penggunaan tersebut. Marcom 

memungkinkan perusahaan menghubungkan brand mereka dengan 

orang, tempat, acara, brand, pengalaman, perasaan, dan hal lainnya. 

Mereka dapat berkontribusi pada brand equity dengan menanamkan 

brand dalam ingatan dan menciptakan citra brand serta mendorong 

penjualan dan bahkan memengaruhi nilai pemegang saham (Kotler dan 

Keller, 2009: 172-173). 
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2.1.3 Jenis Marketing communication 

Menurut Shimp (2000: 253-260) menyebutkan bahwa marcom 

terbagi atas dua jenis, yakni marcom proaktif dan reaktif. Keduanya 

memiliki fungsi yang berbeda. Definisi dari kedua jenis marcom 

tersebut adalah: 

a. Marcom proaktif merupakan bagian dari PR yang berfungsi 

sebagai sarana untuk mengkomunikasikan keunggulan brand dan 

sering digunakan dalam periklanan dan penjualan perorangan 

pada suatu area. Jadi marcom ini lebih berorientasi menjaga dari 

pada mengobati. 

b. Marcom reaktif merupakan gambaran perilaku PR dalam 

merespon pengaruh dari luar. Perilaku ini timbul sebagai hasil 

tekanan eksternal dan tantangan yang disebabkan oleh persaingan, 

pergeseran sikap konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, 

atau pengaruh eksternal lainnya. Marcom reaktif berupaya untuk 

memperbaiki reputasi perusahaan dan merebut kembali penjualan 

yang hilang. 

 

2.1.4 Perbedaan Marketing dan Public Relations 

Marketing communication merupakan perpaduan pelaksanaan 

program dan strategi pemasaran (Marketing Strategi Implementation) 

dengan aktivitas program kerja PR (Work Program of Public relations). 

Namun pada dasarnya antara marketing dan PR adalah hal yang 
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berbeda. Berikut adalah beberapa perbedaan antara marketing 

(pemasaran) dan PR menurut Liliweri (2014: 261): 

No Marketing Public Relations 

1. Menghasilkan uang untuk 

organisasi. 

Menyimpan uang untuk 

organisasi. 

2. Membangun pasar untuk barang 

dan jasa. 

Membangun hubungan baik 

dengan lingkungan organisasi. 

3. Tujuan marketing adalan 

penjualan sesegera mungkin. 

Tujuan Public Relations (PR) 

adalah segera memberikan saling 

pengertian antara organisasi 

dengan publik, atau 

memposisikan organisasi kepada 

publiknya. 

4. Marketing mengandung tujuan 

tersembunyi, yakni mencari 

keuntungan. 

Kerja PR mengandung tujuan 

tersembunyi yakni mendapat 

persepsi positif. 

5. Audiences (sasaran) utama 

adalah pasar eksternal. 

Kelompok sasaran mencakup 

lingkungan organisasi internal 

dan eksternal. 

6. Metode komunikasi persuasive 

(membujuk). 

Metode komunikasinya sangat 

beragam, namun mengutamakan 

dialog dan akomodasi dengan 

publik. 

7. Hubungan dengan pelanggan 

berbasis komunikasi melalui 

periklanan. 

Hubungan dengan pelanggan 

maupun bukan pelanggan adalah 

kelompok sasaran berbasis aneka 

ragam saluran komunikasi. 

8. Seringkali mempromosikan 

produk melalui kegiatan 

promosi yang sama dengan 

kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh PR. 

Mempublikasikan informasi 

tentang organisasi melalui aneka 

ragam media, namun tetap 

berpegang pada fungsi 

manajemen organisasi. 

9. Marketing mempromosikan 

perpindahan informasi tentang 

barang-barang dan jasa dari 

produsen dan penyedia kepada 

konsumen. 

PR membantu organisasi dan 

publiknya agar dapat 

menyesuaikan diri terhadap 

informasi. 

10. Ukuran sukses marketing 

adalah banyaknya penjualan 

atau pendapatan/penghasilan 

akibat informasi yang 

diiklankan melalui media 

massa. 

Ukuran sukses PR dinyatakan 

oleh pendapat umum atau bukti 

dukungan publik terhadap 

organisasi. 

Tabel 2.1 Perbedaan Marketing dan Public Relations 
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Konsep marcom berikut menjelaskan sebuah fase bagaimana PR 

dan marketing dapat bekerja sama untuk membangun kepercayaan serta 

kesetiaan konsumen ketika menjual produk: 

a. PR berfokus pada tujuan jangka panjang dalam membangun 

hubungan yang positif dengan konsumen, pemasok, pesaing, dan 

public lainnya. Tujuan utama adalah untuk “membangun dan 

memelihara sebuah lingkungan yang ramah bagi sebuah 

organisasi” (Lettimore et al, 2010: 292). Para konsumen ingin 

dilayani, bukan dijual. PR bisa membantu sebuah iklim 

perusahaan yang kondusif bagi pelayanan konsumen. 

b. Hubungan marketing merupakan proses jangka panjang karena 

tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan yang akan 

meningkatkan penjualan produk atau jasa. “Anda dapat 

memperoleh kepercayaan setelah bertahun-tahun, tetapi anda 

harus bekerja setiap jam, setiap hari untuk menjaganya” 

(Lettimore et al, 2010: 292-293). Relationship marketing dalam 

tindakan adalah ketika seorang konsumen menggunakan produk 

atau jasa yang sama dari tahun ke tahun. Konsumen tersebut telah 

mempelajari bahwa dia merasa puas dengan produk atau jasa 

tersebut sehingga ia merasa tidak perlu berpindah ke produk lain. 

c. Marcom mengacu pada semua aktivitas riset, strategi atau taktik 

yang mendukung penjualan product atau jasa. 
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d. Integrated marketing communication adalah sebuah jalan pintas 

yang mengacu pada komunikasi pemasaran yang terintegrasi. 

Orang-orang pemasaran menggunakan beragam taktik seperti 

memasang iklan, public relations, dukungan, dan konsumen yang 

senang dikunjungi. 

PR dan marketing memiliki kesamaan bahwa keduanya perlu 

melakukan riset yang luas, mengidentifikasi pasar sasaran, dan 

mengembangkan rencana aksi komunikasi. PR terintegrasi penuh dalam 

proses pemasaran sehingga mudah dimengerti mengapa kebanyakan 

orang kesulitan untuk memahami perbedaan antara keduanya. 

 

2.2 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) 

Komunikasi yang terintegrasi adalah sebuah jalan pintas yang mengacu 

pada komunikasi pemasaran terintegrasi. Orang-orang pemasaran 

menggunakan beragam taktik seperti memasang iklan, PR, dukungan, dan 

konsumen yang senang dikunjungi. Paradigma komunikasi yang selama ini 

dianut hanya mementingkan upaya perusahaan memikat konsumen dengan 

mengandalkan iklan dan promosi semata mulai dipertanyakan banyak pihak. 

Munculnya berbagai inovasi pada piranti komunikasi, pesan, dan khalayak 

memaksa perusahaan menoleh pada komunikasi pemasaran terintegrasi 

(integrated marketing communication). Menurut four As (The American 

Association of Advertising Agency), IMC adalah konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dariperencanaan 
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komprehensif yang mengkaji fungsi strategis masing-masing bentuk 

komunikasi seperti iklan, respond langsung, promosi penjualan, dan 

hubungan masyarakat (humas), serta memadukannya untuk meraih kejelasan 

pesan, konsistensi, dan dampak komunikasi maksimal melalui 

keterintegrasian pesan. 

The Northwestern University’s Medill School of Journalism 

mendefinisikan IMC sebagai proses mengelola semua sumber-sumber 

informasi menyangkut produk/pelayanan dimana seorang pelanggan yang 

memiliki proses didorong sedemikian rupa agar perilakunya tergerak untuk 

mewujudkan penjualan dan membentuk loyalitas konsumen. Secara singkat 

komunikasi pemasaran terintegrasi adalah menyatukan perencanaan, 

tindakan, dan koordinasi pada semua wilayah komunikasi pemasaran dan 

juga memahami konsumen menyangkut apa sesungguhnya tanggapan 

konsumen. Sedangkan Kotler dan Armstrong (1999: 120) berpendapat bahwa 

IMC adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran 

komunikasi perusahaan untuk menghantarkan pesan yang jelas, konsisten, 

dan menarik tentang organisasi dan produknya. 

Pendekatan IMC membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang 

paling tepat dan efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan 

dengan konsumen mereka, begitu pula para pemegang kepentingan lain 

seperti pegawai, pemasok, investor, kelompok kepentingan dan publik pada 

umumnya. Beberapa faktor perubahan signifikan dalam pemasaran dan 
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lingkungan komunikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan IMC 

menurut Richard J. Semenik seperti dikutip Hermawan (2012: 52-53) adalah: 

a. Fragmentasi media. 

b. Semakin baiknya penilaian khalayak menyangkut teknologi database. 

c. Pemberdayaan konsumen. 

d. Meningkatnya ragam pesan iklan. 

e. Tuntutan akan tanggung jawab yang lebih besar. 

Berkat penerapan konsep IMC di Indonesia kini dikenal jabatan baru 

seperti manajer promosi dan kehumasan, manajer komunikasi pemasaran 

(marketing communication manager), manajer komunikasi dan pemasaran, 

atau general manager hingga vice president (wakil presiden) untuk bidang 

itu. 

 

2.2.1 Saluran Komunikasi 

Promosi dalam komunikasi pemasaran meliputi penggunaan 

saluran komunikasi. Gambar 2 memperlihatkan sebuah model bauran 

promosi yang terdiri dari 5 saluran yang dibaurkan secara cermat. 

Bauran promosi (promotion mix) juga disebut sebagai bauran 

komunikasi pemasaran (marketing communication mix) perusahaan 

merupakan panduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, penjualan personal, dan  pemasaran langsung yang 

digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan nilai pelanggan secara 

persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Sedangkan menurut 
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Nickles seperti dikutip Hermawan (2012: 53-54) bauran promosi 

(promotion mix) yang lengkap memiliki 6 saluran, yaitu: periklanan 

(advertising), penjualan personal (personal selling), berita dari mulut ke 

mulut (word of mouth), promosi penjualan (sales promotion), publisitas 

(publicity), dan hubungan masyarakat (public relations). 

Gambar 2.1 Model Bauran Komunikasi Pemasaran 

 

Saluran periklanan meliputi iklan-iklan yang dipasang dalam 

berbagai bentuk media massa. Penjualan personal mencakup kegiatan 

penjualan langsung ke konsumen secara personal oleh para tenaga 

penjualan atau melalui sistem jaringan. 

Ada lima premis (dasar pemikiran) dasar yang mendasari upaya 

bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran: 
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a. Integrasi/keterpaduan adalah proses tak berbatas dan tak berujung 

karena mencakup berbagai jenjang. 

b. IMC bukan pekerjaan satu fungsi melainkan litas fungsi. 

c. Semua pihak yang terkait dengan perusahaan 

(stakeholder/pemegang kepentingan) penting untuk ditangani 

secara proporsional, tidak hanya terfokus hanya pada pelanggan 

semata. 

d. Perusahaan perlu mendengar masukan dari semua pemegang 

kepentingan (stakeholder) termasuk pelanggan. Setiap titik 

kontak dengan publik menyebarkan pesan komunikasi, mulai dari 

kemasan produk, logo perusahaan, pengalaman menggunakan 

produk, serta iklan. 

e. Layanan pelanggan, situs, dan blog perusahaan, berita di media 

massa, hingga rumor yang mampu menyebarkan pesan secara 

berantai. 

 

2.2.2 Integrated Marketing Communication Model 

Model komunikasi pemasaran terintegrasi mencoba untuk 

mengintegrasikan semua unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi 

bahwa tidak ada satu unsur pun yang terpisah dalam mencapai tujuan 

pemasaran yang efektif (Hermawan, 2012: 54). 

Bauran komunikasi pemasaran dapat dijabarkan menjadi beberapa 

unsur yang terkait erat dengan upaya untuk menciptakan ekuitas merek 
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(brand equity). Komunikasi pemasaran yang baik dalam 

pelaksanaannya akan berdampak pada persepsi yang positif 

(kepercayaan) terhadap brand yang disampaikan, begitu juga 

sebaliknya kepercayaan brand akan memperlancar komunikasi 

pemasaran terintegrasi. Berbagai unsur komunikasi pemasaran tersebut 

dapat kita lihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

 

a. Periklanan 

Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, 

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Dengan 

karakteristik: 

1. Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis. 

2. Dapat mengulang pesan berkali-kali. 
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3. Bersifat impersonal dan komunikasi satu arah. 

4. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media. 

b. Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Dengan 

karakteristik: 

1. Menggunakan berbagai cara pendekatan. 

2. Menarik perhatian pelanggan. 

3. Menawarkan kekuatan dari insentif untuk membeli. 

4. Mengundang dan cepat memberikan penghargaan atas 

respons konsumen. 

5. Efeknya hanya berjangka pendek. 

6. Hubungan Masyarakat (Humas) dan Publisitas 

Membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk 

mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra 

perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadapi rumor 

berita, dan kejadian tidak menyenangkan. Singkatnya, hubungan 

masyarakat adalah berbagai program untuk mempromosikan dan 

atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. 

Dengan karakteristik: 

1. Sangat terpercaya. 

2. Bisa meraih orang yang menghindari tenaga penjualan dan 

periklanan. 
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3. Dapat mendramatisasi perusahaan dan produk. 

4. Sangat berguna. 

5. Efektif dan ekonomis. 

c. Penjualan Personal 

Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 

menerima pesanan. Dengan karakteristik: 

1. Melibatkan interaksi pribadi. 

2. Memungkinkan pengembangan hubungan erat. 

3. Perangkat promosi yang sangat mahal. 

d. Pemasaran Langsung 

Penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail, dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari 

pelanggan tertentu dan calon pelanggan. Dengan karakteristik: 

1. Bentuknya yang beragam mencerminkan empat 

subkarakter: Nonpublik, segera, seragam, dan interaktif. 

2. Sangat tepat untuk pasar sasaran tertentu yang dituju. 

e. Acara dan Pengalaman 

Merupakan pengembangan publisitas yang mengacu pada 

pengadaan kegiatan organisasional yang sifatnya mendukung 

promosi, misalnya pensponsoran (mendukung acara yang menjadi 

perhatian masyarakat). Dengan karakteristik: 
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1. Merupakan dukungan untuk pendekatan individu dan 

public. 

2. Berorientasi pada pencapaian pasar sasaran yang terbatas 

namun efektif. 

Akan tetapi dengan bertambahnya zaman persaingan pasar 

semakin ketat, di mata konsumen sekarang pada dasarnya bisa 

memilih sesuai selera serta berkembangnya berbagai jenis media 

baru dan semakin canggihnya konsumen, maka bauran 

komunikasi dapat dirumuskan menjadi: 

1. Periklanan. 

2. Promosi penjualan konsumen. 

3. Promosi dagang dan co-marketing. 

4. Pengemasan (packaging), titik penjualan (point of purchase 

– POP). 

5. Penjualan personal. 

6. Hubungan masyarakat. 

7. Publisitas brand. 

8. Periklanan korporat. 

9. Internet. 

10. Pemasaran langsung. 

11. Kontak yang memberikan pengalaman: acara, 

pensponsoran. 

12. Layanan pelanggan. 
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13. Berita dari mulut ke mulut. 

f. Brand Equity 

Ekuitas merek (brand equity) adalah seperangkat aset dan 

kepercayaan brand yang terkait dengan brand tertentu, nama dan 

atau symbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi 

pemasar/perusahaan maupun pelanggan. 

Bagi pelanggan, brand equity dapat memberikan nilai dalam 

memperkuat pemahaman mereka akan proses informasi, 

memupuk rasa percaya diri dalam pembelian, serta meningkatkan 

pencapaian kepuasan. Nilai brand equity bagi 

pemasar/perusahaan dapat mempertinggi keberhasilan program 

pemasaran dalam memikat konsumen baru atau merangkul 

konsumen lama. Hal ini dimungkinkan karena dengan brand yang 

telah dikenal maka promosi yang dilakukan akan lebih efektif. 

Unsur-unsur brand equity tersebut meliputi kesadaran brand, citra 

brand, brand response, dan hubungan brand. 

g. Kesadaran Akan Brand 

Kesadaran merek (brand awareness) adalah kemampuan dari 

seorang calon pembeli (potential buyer) untuk mengenali 

(recognize) atau mengingat (recall) suatu brand yang merupakan 

bagian dari suatu kategori produk (Aaker, 1991: 61). Kesadaran 

akan brand mencakup aset-aset terpenting bisnis, yang terdiri dari 
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aset tak terwujud (intangible asset) seperti nama (citra) 

perusahaan, brand, simbol, slogan, dan asosiasinya, persepsi 

kualitas, kepedulian brand, basis pelanggan, serta sumber daya 

seperti hak paten, trademark (cap/ brand dagang), dan hubungan 

dengan dealer (pedagang). Semuanya merupakan sumber utama 

keunggulan bersaing dan pendapatan di masa depan. Hal itu dapat 

dilihat dari emat nilai yang diciptakan melalui kesadaran akan 

brand, yaitu: 

1. Sebuah dasar dimana asosiasi lain dapat dikaitkan terhadap 

brand. 

2. Keakraban/kesukaan (Familiarity/Liking). 

3. Substansi/komitmen. 

4. Brand yang menjadi bahan pertimbangan. 

h. Citra Brand 

Kualitas yang dipercaya dikandung sebuah brand (citra 

brand/brand image/brand descrition), merupakan deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap brand tertentu 

(Tjiptono, 2005: 49). Menurut Kotler (2007: 346) citra brand 

ialah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, 

seerti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Kotler (2002: 225) juga menambahkan bahwa citra 

brand merupakan syarat dari brand yang kuat dan citra adalah 

persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang (enduring 
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perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk citra, sehingga 

bila terbentuk akan sulit untuk mengubahnya. Citra yang dibentuk 

harus jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan 

pesaingnya. Saat perbedaan dan keunggulan brand dihadapkan 

dengan brand lain, muncullah posisi brand. 

i. Respons Terhadap Brand 

Respons terhadap brand (brand response/loyalty), merupakan 

ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah brand. Loyalitas 

memiliki tingkatan sebagaimana dapat dijabarkan dalam 

penjelasan berikut ini: 

1. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak 

loyal atau sama sekali tidak tertarik pada brand apapun 

yang ditawarkan. 

2. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan 

produk yang digunakan, atau minimal tidak mengalami 

kekecewaan. 

3. Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas,namun 

memikul biaya peralihan (switching cost), baik dalam 

waktu, uang, atau resiko sehubungan dengan upaya untuk 

melakukan pergantian ke brand lain. 

4. Tingkat keempat adalah konsumen yang benar-benar 

menyukai brand tersebut. 
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5. Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. Para 

pelanggan mempunyai suatu kebanggaan dalam 

menemukan dan menjadi pengguna suatu brand. 

j. Hubungan Dengan Brand 

Hubungan dengan brand (brand relationship/association) 

adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah 

produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki 

suatu tingkat kekuatan. Hubungan dengan suatu brand akan lebih 

kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan 

untuk mengkomunikasikannya. 

Keemat dimensi brand equity dipercaya dapat mempengaruhi 

alasan pembelian konsumen. Ketiga dimensi pertama yaitu pengetahuan 

akan brand (kesadaran akan brand), kualitas yang dipercaya (citra 

brand), dan asosiasi-asosiasi yang dianggap penting dalam proses 

pemilihan brand (hubungan dengan brand) dapat mengurangi keinginan 

atau rangsangan konsumen untuk mencoba brand lain 

(loyalitas/response terhadap brand). Berdasarkan hal tersebut maka 

ekuitas brand merupakan nilai tambah yang dimiliki suatu brand 

produk tertentu yang diterima oleh konsumen yang dapat menimbulkan 

perasaan tertentu dalm pribadi konsumen. Brand equity yang bernilai 

positif dibenak pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

terhadap suatu brand produk tertentu. Sebaliknya brand equity yang 
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bersifat negatif dapat mengurangi loyalitas pelanggan (Dolnicar et al 

2005 dalam Hermawan, 2012: 54-60). 

 

2.2.3 Memperluas Konsep Integrated Marketing Communication 

Menurut Hermawan (2012: 60-61), konsep IMC telah diperluas 

dari yang sebelumnya ditujukan untuk kepentingan pemasaran secara 

sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh berbagai aspek 

terkait perusahaan. Bila dikupas satu persatu, IMC mencakup empat 

jenjang: Pertama, aspek filosofis, mulai dari visi yang dijabarkan 

menjadi misi, hingga rumusan menjadi sasaran korporat yang menjadi 

pedoman semua fungsi dalam perusahaan. Kedua, menyangkut 

keterkaitan kerja antar fungsi, yakni operasi, sumber daya manusia, 

litbang (Research and Development - R&D), pemasaran, distribusi, dan 

penjualan. Ketiga, menjaga keterpaduan atau integrase berbagai fungsi 

tersebut untuk mewujudkan tiga hal: konsistensi positioning untuk 

meraih reputasi yang diharapkan, memelihara interaksi sehingga terjalin 

ikatan hubungan yang kokoh, dan menerapkan pemasaran berbasis misi 

untuk mendongkrak nilai tambah dimata para pemegang kepentingan. 

Keempat, memantapkan jalinan hubungan untuk membina loyalitas dan 

memperkuat brand equity (produk dan korporat) terhadap para 

pemegang kepentingan. Menjaga keterpaduan antar fungsi dalam 

perusahaan merupakan tahapan yang paling menyita waktu dan energy. 

Ada tiga tugas penting dalam hal ini: 
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1. Menjaga konsistensi positioning supaya tetap mengarah pada 

reputasi yang diharapkan. 

2. Memelihara interaksi komunikasi sehingga terjalin hubungan 

kokoh dengan para pemegang kepentingan. 

3. Menerapkan pemasaran berbasis misi untuk mendongkrak nilai 

tambah. 

Delapan langkah pengembangan program komunikasi dan 

promosi total yang efektif menurut Hermawan (2012: 63). Komunikator 

pemasaran harus: 

1. Mengidentifikasi khalayak yang dituju. 

2. Menentukan tujuan komunikasi tersebut. 

3. Merancang pesan. 

4. Memilih saluran komunikasi. 

5. Menentukan total anggaran promosi. 

6. Membuat keputusan atas bauran promosi (promotion mix). 

7. Mengukur hasil promosi tersebut. 

8. Mengelola dan mengordinasikan proses IMC. 

 

2.3 CITRA PERUSAHAAN 

Menurut Nasution seperti dikutip Haris (2012: 27) mengatakan bahwa 

suatu citra diri organisasi dimulai dari: 
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a. Tampilan nama organisasi yang meliputi laporan tahunan, company 

profile, interior kantor, media relation, iklan, pemberitaan media, dan 

advertorial. 

b. Logo organisasi (identitas non fisik) seperti produk dan pelayanan, 

tingkah laku karyawan, tanggung jawab sosial, etika, keberadaan 

kantor, fasilitas, dan komunikasi karyawan. 

Melalui pemberitaan media tersebut juga perlu dibina hubungan baik 

dengan pihak pers dari setiap media cetak atau elektronik sehingga 

mempermudah pihak organisasi dalam melakukan publikasi. Selain itu, 

melalui pemberitaan informasi melalui media juga dapat dilakukan 

pembangunan citra brand organisasi. Sebagaimana dikemukakan Nasution 

bahwa untuk membangun citra suatu perusahaan dapat dilakukan melalui 

membangun brand, yakni citra brand dibangun dengan memasukkan 

kepribadian atau citra ke dalam produk atau jasa untuk kemudian dimasukkan 

ke dalam alam bawah sadar konsumen. Brand merupakan salah satu elemen 

penting dalam tema periklanan untuk bisa menunjukkan apa yang bisa 

diberikan oleh para pemilik brand kepada pasar. Seni dalam membangun 

brand disebut brand management. 

Brand menjadi elemen krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan 

sebuah lembaga publik, perusahaan, privat public, jasa, dan organisasi lokal 

maupun global. Memiliki branding yang kuat merupakan aspek vital bagi 

setiap organisasi. Branding berperan penting dalam mengemas suatu strategi 

dan taktik bagi perusahaan untuk mentransformasikan informasi, peningkatan 
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mutu pelayanan informasi publik, akuntabilitas, dan transparansi. Brand juga 

merupakan visualisasi dari citra yang ingin ditanamkan dibenak konsumen 

(Haris, 2012: 27). 

 

2.3.1 Pengertian Citra 

Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh 

lingkungan di sekitar atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan 

pengetahunnya tentang suatu obyek. Citra adalah kesan yang timbul 

berdasarkan pemahaman akan suatu kenyataan, pemahaman ini muncul 

karena adanya informasi yang ditangkap oleh seseorang. Pendapat lain 

mengatakan bahwa citra adalah pancaran atau produksi jati diri 

seseorang, benda, atau organisasi. Citra dapat diartikan sebagai persepsi 

publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Persepsi masyarakat 

terhadap sebuah organisasi didasari pada apa yang mereka ketahui atau 

mereka kira. Kotler dan Armstrong seperti dikutip Haris (2012: 28) 

mengemukakan bahwa citra perusahaan adalah citra individu atau 

kelompok dalam memandang suatu organisasi. Orang yang berbeda 

dapat mempunyai citra yang berbeda pula dalam memberikan 

persepsinya terhadap nilai positif suatu organisasi. 

Sedangkan Sukatendel seperti dikutip Haris (2012: 28) 

mengemukakan “image: the impression, the feeling, the conception 

which  the public has of a company; a concioussly created impression 

of an object, person, or organization”, yaitu citra adalah kesan, 
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perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan; kesan yang 

sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Larkin 

seperti dikutip Haris (2012: 28) memberikan pengertian citra atau 

reputasi yakni merefleksikan bonafiditas nama suatu perusahaan 

menurut pandangan lembaga atau kelompok tertentu yang 

berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Sementara Suta seperti 

dikutip Haris (2012: 28) menyatakan citra dan reputasi suatu 

perusahaan sebagai hasil proses suatu perusahaan yang mengirimkan 

sinyal-sinyal karakteristik kunci kepada konstituen sehingga perusahaan 

dapat memaksimalkan status sosialnya. Selanjutnya Kuncoro seperti 

dikutip Haris (2012:28) mengemukakan bahwa citra suatu perusahaan 

merupakan faktor dalam meningkatkan daya saing dan merupakan salah 

satu elemen kunci intangible resources yang akan menjadi sumber dari 

penciptaan kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan (sustainable 

competitive advantage) suatu perusahaan. Citra tersebut diperoleh 

melalui serangkaian kemampuan  dan pengalaman yang terakumulasi 

sehingga perusahaan tersebut memiliki kinerja terbaik terhadap 

stakeholder. 

Jefkins seperti dikutip Haris (2012: 28-29) mengutarakan citra 

berasal dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar 

citra atas produk dan pelayanannya. Citra organisasi ini terbentuk dari 

banyak hal, seperti sejarah atau riwayat hidup organisasi yang 

gemilang, keberhasilan dan stabilitas dibidang keuangan, kualitas 
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produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi 

sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung 

jawab sosial, dan komitmen mengadakan riset. Jefkins menambahkan 

definisi citra dapat diartikan sebagai "kesan, gambaran, atau impresi 

yang tepat (sesuai dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai 

kebijakan personil personil atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau 

perusaahaan.”Rusian seperti dikutip Haris (2012: 29) menyatakan citra 

itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur secara matematis, 

tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. 

Seperti penerimaan tanggapan baik positif maupun negatif yang 

khususnya datang dari publik sasaran dan masyarakat luas pada 

umumnya. Alma seperti dikutip Haris (2012: 29) memberikan 

keterangan citra dibentuk berdasarkan impresi, pengalaman yang 

dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga akhirnya membangun 

suatu sikap mental. Sikap mental ini nanti dipakai sebagai pertimbangan 

untuk mengambil keputusan karena citra dianggap mewakili totalitas 

pengetahuan seseorang terhadap sesuatu dalam membangun citra positif 

organisasi. Alma menambahkan citra perusahaan terbentuk dari 

bagaimana organisasi melaksanakan kegiatan operasionalnya yang 

mempunyai landasan utama pada segi layanan. 

Tombo seperti dikutip Haris (2012: 29) mengemukakan citra 

merupakan suatu struktur nilai yang memiliki arti yang 

diinterpretasikan oleh pelaku sosial tentang berbagai tindakan dalam 
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membentuk suatu hubungan yang terorganisir yang dilakukan melalui 

komunikasi. “A strong image is the sum of name recognition and 

reputation, the result of professional and creative effort and of 

professional communications with all the target groups important to the 

organization”. "Sebuah citra yang kuat adalah kumpulan pengakuan 

nama dan reputasi, hasil dari upaya profesional dan kreatif dan 

komunikasi profesional dengan semua kelompok sasaran penting untuk 

organisasi" (Petter hearts Haris, 2012: 29). (Petter dalam Haris, 2012: 

29). Sedangkan Gronroos seperti dikutip Haris (2012: 29) 

mengemukakan citra sebagai representasi berbagai penilaian dari 

konsumen. Baik konsumen potensial maupun konsumen yang kecewa 

termasuk kelompok-kelompok lain yang berkaitan dengan perusahaan 

seperti pemasok, agen, maupun investor. Penilaian ini berbeda baik 

antar kelompok maupun antar individu. Seorang konsumen yang pernah 

menginap di hotel tertentu akan memiliki penilaian yang berbeda 

dengan konsumen lain dari hotel tersebut karena mempunyai harapan 

dan pengalaman yang berbeda. 

Sedangkan menurut Paul Holmes, the editor of Holmes Report 

seperti dikutip Harris dan Whalen (2006: 31) terdapat perbedaan antara 

Brand  dan reputasi, “brand is all the things a company wants you to 

think and feel when you hear its name, the sum total of its 

communication. While reputation is all the things you really do and 

feel, the result of communications plus behavior. Brand is something 
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you build. Reputation is something you earn. Brand is a promise but 

reputation is the result of keeping that promise”. "Brand adalah semua 

hal yang perusahaan ingin Anda untuk berpikir dan merasakan ketika 

Anda mendengar namanya. Hal tersebut merupakan jumlah total dari 

komunikasi. Sementara reputasi adalah semua hal yang benar-benar 

anda pikirkan dan rasakan. Hal itu merupakan hasil dari komunikasi 

ditambah perilaku. Brand adalah sesuatu yang Anda membangun. 

Reputasi adalah sesuatu yang Anda peroleh. Brand adalah janji tapi 

reputasi adalah hasil dari menjaga janji ". 

 

2.3.2 Jenis-jenis Citra 

Citra terdiri dari berbagai macam jenis. Menurut Frank Jefkins 

seperti dikutip Hermanto et al (2013) membagi citra dalam beberapa 

jenis: 

a. Citra cermin (mirror image), Citra yang diyakini oleh perusahaan 

yang bersangkutan, terutama para pimpinannya yang tidak 

percaya apa dan bagaimana kesan orang luar terhadap perusahaan 

yang dipimpinnya itu tidak selamanya dalam posisi baik. 

Terjadinya perbedaan antara citra yang diharapkan dengan 

kenyataan citra di lapangan, justru mencerminkan citra negatifnya 

yang muncul. 

b. Citra kini (current image), Citra yang diperoleh dari orang lain 

tentang perusahaan/organisasi atau hal lain yang berkaitan dg 
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produknya. Kesan yang senyatanya terjadi terhadap perusahaan 

berdasarkan kesan dari publik eksternalnya. 

c. Citra keinginan (wish image), Citra yang memang diharapkan 

terjadi oleh perusahaan. Citra yang diinginkan adalah seperti apa 

yang diinginkan dan dicapai oleh pihak manajemen terhadap 

lembaga/perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut lebih 

dikenal (good awareness), menyenangkan dan diterima dengan 

kesan yang selalu positif diberikan oleh publiknya atau 

masyarakat umum. 

d. Citra perusahaan (corporate image), Citra ini berkaitan dengan 

sosok perusahaan sebagai tujuan utamanya, bagaimana 

menciptakan citra perusahaan yang positif yang lebih dikenal 

serta diterima oleh publiknya. 

e. Citra serbaneka (multiple image), Citra yang berkaitan dengan 

segala aspek untuk lebih mengenalkan (awareness) terhadap 

identitas perusahaan. Seperti atribut logo, brand’s name, seragam, 

kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra serbaneka yang 

diintegrasikan terhadap citra perusahaan. 

f. Citra penampilan (performance image), Citra yang lebih 

ditujukan kepada subjeknya. Bagaimana kinerja atau penampilan 

diri (performance image) para profesional perusahaan/organisasi 

yang serba menyenangkan dan selalu baik. Misalnya dalam 
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memberikan pelayanan, menerima telpon, menyambut 

tamu/pelanggan. 

 

2.3.3 Proses Pembentukan Citra 

Citra merupakan kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan 

pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. 

Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima sesorang, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan 

perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita 

mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (Elvinaro seperti 

dikutip Dewi, 2013: 12). 

Elvinaro lebih lanjut mengungkapkan bahwa proses pembentukan 

citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian sistem 

komunikasi dijelaskan oleh John. S. Nimpoerno dalam laporan 

penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen seperti dikutip Dewi (2013: 

12) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Model Pembentukan Citra menunjukan bahwa struktur yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus 

Gambar 2.3 Model Pembentukan Citra Pengalaman Stimulus 
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(rangsang) yang diberikan individu dapat diterima atau ditolak. Jika 

stimulus yang yang diberikan ditolak, maka proses selanjutnya tidak 

akan berjalan. Hal ini menunjukan bahwa stimulus tersebut tidak efektif 

dalam mempengaruhi individu atau publik, karena tidak adanya respon 

atau perhatian dari sasaran yang hendak dituju. Empat komponen, yakni 

persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sebagai ”Picture 

Our Head”. Jika stimulus mendapat perhatian, maka individu akan 

berusaha untuk mengerti stimulus yang diberikan. Pada dasarnya proses 

pembentukan citra adalah respon dari stimulus yang diberikan. Akan 

tetapi proses tersebut akan berbeda hasilnya karena dipengaruhi oleh 

persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap yang berbeda pula. 

Sedangkan menurut Normann seperti dikutip Dewi (2013: 24-25) 

faktor-faktor pembentuk citra adalah: 

a. Advertising 

Periklanan mempengaruhi pembentukan citra sebuah 

lembaga. Iklan yang ditampilkan berpengaruh dalam membangun 

citra. 

b. Public Relations 

Salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra 

positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan 

bersama. PR turut mengambil peran dalam pembangunan citra 

sebuah lembaga, karena PR merupakan ujung tombak sebuah 
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lembaga dalam bermitra dan mengomunikasikan pesan kepada 

khalayak untuk membentuk sebuah citra positif. 

c. Physical Image 

Kesan fisik sebuah lembaga dapat berpengaruh terhadap 

pembentukan citra lembaga tersebut. 

d. Word Of Mouth 

Komunikasi lisan (Word Of Mouth marketing - WOM) 

merupakan salah satu alat yang digunakan oleh marketer dalam 

menjalankan kegiatan promosinya, selain bentuk promosi yang 

lainnya seperti iklan, publikasi dan sebagainya. WOM ini 

mempengaruhi pembentukan citra lembaga. 

e. Pengalaman Nyata Konsumen Dalam Memakai Barang/Jasa. 

Faktor ini paling berpengaruh langsung dalam membentuk 

citra, karena dari pengalaman konsumen memakai barang/jasa ini 

lah yang kemudian memunculkan pandangan atau persepsi, 

sehingga lembaga dapat dicitrakan seperti apa di mata konsumen . 

 

2.4 FOKUS PENELITIAN 

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun 

maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan 

fokus yaitu untuk dapat membatasi studi. Pada penelitian ini, peneliti 

memfokuskan penelitian pada implementasi bauran promosi atau bauran 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh sub divisi marketing 
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communication HARRIS Hotel and Conventions Malang dalam membangun 

citra perusahaan. Adapun elemen-elemen bauran komunikasi pemasaran yang 

menjadi fokus penelitian adalah periklanan, promosi penjualan, pemasaran 

langsung, hubungan masyarakat, penjualan personal, word of mouth, dan 

publisitas. 
 




