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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Menurut Hovland (dalam Mulyana, 2010: 68) menjelaskan bahwa 

“Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) 

memungkinkan menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang 

verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). Menurut Ross 

(dalam Mulyana, 2010: 69) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses 

menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikan. Sedangkan 

menurut Laswell (dalam Mulyana, 2010: 69), “Cara yang baik untuk 

menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?”. 

Berdasarkan definisi komunikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan aktivitas transmisi pesan dari komunikator ke 

komunikan baik menggunakan bentuk verbal maupun non verbal. Dalam 

proses perpindahan pesan tersebut memungkinkan komunikasi secara tatap 

muka dan melalui media seperti telepon dan dari proses komunikasi tersebut 

dapat menimbulkan efek atau pengaruh baik bagi komunikator maupun 

komunikan, misalnya gangguan atau kendala komunikasi. 
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1. Elemen-elemen Komunikasi 

Menurut Cangara (2009: 15-17) bahwa dalam komunikasi terdiri 

dari 5 unsur penting, yaitu: 

a) Sumber 

Sumber diartikan sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam 

komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri satu orang, tetapi bisa 

juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, lembaga 

atau negara. 

b) Pesan 

Yang dimaksud dengan pesan dalam proses komunikasi adalah 

sesuatu yang disampaikan kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media 

komunikasi. 

c) Media 

Yang dimaksud dengan media adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media 

komunikasi ada yang berbentuk saluran antar pribadi, media 

kelompok dan media massa. 

d) Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim 

oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam 

bentuk organisasi, instansi, departemen, partai dan Negara 
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e) Pengaruh 

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

f) Tanggapan Balik 

Tanggapan balik atau umpan balik adalah salah satu bentuk dari 

pada pengaruh yang berasal dari penerima. 

g) Lingkungan 

Lingkungan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya 

komunikasi. Faktor ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan 

sosial budaya, lingkungan psikologi dan dimensi waktu. 

Gambar2.1: Unsur-unsur yang Membentuk Proses Komunikasi  

 

        

       

 lingkungan  

Sumber: Cangara, 2009: 15. 

 
B. Tujuan dan Fungsi Komunikasi 

Agus Hermawan (2012: 11) dalam bukunya yang berjudul 

“Komunikasi Pemasaran” berpendapat bahwa tujuan komunikasi ada 4 yaitu: 

a) Menemukan 

Komunikasi memungkinkan kita untuk menemukan sesuatu yang baru 

dari apa yang kita terima. Kita mendapatkan banyak informasi dari 

media, mendiskusikannya dengan orang lain dan akhirnya mempelajari 

atau menyerap bahan-bahan tadi sebagai hasil interaksi kedua sumber ini. 

Sumber Pesan Media Penerima Efek 

Umpan Balik 
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b) Untuk berhubungan 

Salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan dengan 

orang lain. Membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Baik 

dengan teman, kekasih, mitra kerja, orang tua dan lain-lain. 

c) Untuk meyakinkan 

Media massa sebagian besar untuk meyakinkan kita agar mengubah sikap 

dan perilaku kita. Media dapat hidup karena adanya dana dari iklan, yang 

diarahkan untuk mendorong kita membeli berbagai produk.  

d) Untuk bermain 

Kita menggunakan banyak perilaku komunikasi kita untuk bermain dan 

menghibur diri kita. Kita mendengarkan pelawak, pembicaraan, musik, 

dan film sebagian besar untuk hiburan.  

Menurut Onong Uchjana Effendy (2003: 55) dalam buku yang berjudul 

“Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi”, fungsi komunikasi adalah:  

a) Menginformasikan (toinform): Yakni kegiatan mengumpulkan, 

menyimpan data, fakta dan pesan, opini komentar, sehingga orang bisa 

mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya. 

b) Mendidik (to educate): Yakni membuka kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan secara luas, baik untuk pendidikan formal maupun informal. 

c) Menghibur (to entertain): Yakni media massa telah menyita banyak 

waktu luang dari semua golongan usia dengan difungsikannya media 

komunikasi sebagai alat hiburan dalam rumah tangga.  
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d) Mempengaruhi (to influence): Yakni dari proses komunikasi, 

komunikator dapat mempengaruhi komunikan untuk mengubah perilaku 

dari komunikan agar dapat berubah seperti yang komunikator inginkan. 

 
C. Hambatan Komunikasi 

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya yang bejudul 

“Dinamika Komunikasi”, faktor yang menghambat komunikasi adalah: 

a) Hambatan sosio-psikologis 

b) Hambatan semantis 

c) Hambatan mekanis (Effendy, 2004:11). 

Menurutnya Onong Uchjana Effendy pula dalam lain bukunya yaitu 

yang berjudul “Ilmu, Teori dan Filasafat Komunikasi”, ada beberapa hal yang 

merupakan hambatan komunikasi yang harus menjadi perhatian bagi 

komunikator bila ingin komunikasinya sukses, yaitu sebagai berikut: 

a) Gangguan 

b) Kepentingan 

c) Motivasi terpendam 

d) Prasangka (Effendy, 2003:45). 

 
D. Macam-macam Bidang Komunikasi  

Ada beberapa macam komunikasi yang mempunyai pengertian atau 

definisi dan manfaat serta tujuan yang berbeda-beda, diantaranya; 

a) Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagi pertunjukan dan 

penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupaan bagia dari 
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suatu organisai tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hirarki antara satu dengan lainnya dan 

berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi 

kapanpun juga, setidak-tidaknya ada satu orang yang menduduki suatu 

jabatan dalam suatu organisasi menafsirkan suatu pertunjukan pesan. 

Redding dan Sanborn memberikan pengertian bahwa komunikasi 

organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi 

yang kompleks. Kemudian Katz dan Khan menyatakan bahwa 

komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, 

dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi (Muhammad, 1995:65). 

b) Komunikasi Antar Budaya 

Menurut Liliweri (2001), komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh komunikator dan 

komunikan yang berbeda budaya, bahkan dalam satu bangsa sekalipun. 

Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota 

suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya 

lainnya. Dalam keadaan demikian, akan segera dihadapkan oada 

masalah-masalah yang ada dalam suatu situasi tempat atau pesan disandi 

dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. 

c) Komunikasi Politik 

Dalam buku Political Language oleh Doris Graber (1981) 

mengemukakan bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga 

mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-

tindakan politik misalnya boikot, protes dan unjuk rasa. Dengan demikian 
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pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses 

pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi 

pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain 

dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta 

mempengaruhi sikap dari tingkah laku khalayak yang menjadi target 

politik (Cangara, 2009: 30). 

d) Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah 

suatu scape yang menantang dan informasi internal (perusahaan) sampai 

dengan sistem pengambilan keputusan konsumen. Termasuk di dalamnya 

pesan dan citra produk yang dipresentasikan oleh perusahaan kepada 

konsumen potensil maupun stakeholder lainnya (Kotler, 2008: 8). 

 Masih banyak macam-macam bidang ilmu komunikasi yang lainnya. 

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada satu saja yakni dalam 

bidang ilmu komunikasi, yaitu komunikasi pemasaran atau marketing 

communication. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi pemasaran 

menjadi acuan dalam menentukan arah atau tujuan dalam penelitian ini. 

 

E. Komunikasi Pemasaran 

Menurut Effendy (2006: 5) dalam bukunya “Ilmu Komunikasi: Teori 

dan Praktek” menyatakan bahwa “Komunikasi merupakan proses 

penyampaian suatu pesanoleh seseorang kepada orang lain untuk memberi 

tahu atau mengubah sikap,pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan 

maupun tak langsung melalui media”. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 
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(2008: 5) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” menjelaskan bahwa 

“Pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepadakonsumen untuk 

mendapatkan laba”.  

Menurut Terence A. Shimp dalam bukunya “Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Dalam Periklanan dan Promosi” (2014: 160), mendefinisikan 

“Komunikasi pemasaran adalah cara yang digunakan perusahaan untuk 

menginformasikan, mempersuasi dan mengingatkan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka 

jual”. Setiap pemasar perlu mengarahkan usaha mereka pada penciptaan 

kesadaran akan merek dan mempengaruhi sikap serta niat positif akan merek. 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan misi 

pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran”. Komunikasi pemasaran juga 

dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi 

dan pemasaran. Komunikasi adalah proses pemikiran dan pemahaman yang 

disampaikan antar individu atau antara organisasi dengan individu (Shimp, 

2014: 7). 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas komunikasi dalam hal ini penjual 

menyampaikan pesan kepada konsumen dengan menggunakan sejumlah 

media dan berbagai saluran. Hal ini bertujuan untuk membentuk perubahan 

pengetahuan, sikap dan tindakan oleh konsumen untuk membeli baik barang 

dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. 
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F. Proses Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2008: 177) dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran” menyatakan bahwa terdapat elemen-elemen dalam proses 

komunikasi pemasaran yang efektif terdiri dari sembilan unsur. Dua unsur 

diantaranya pengirim dan penerima, dua unsur selanjutnya adalah alat 

komunikasi utama, pesan dan media, sementara empat unsur selanjutnya 

merupakan fungsi komunikasi utama pengkodean (encoding), penguraian 

(decoding), tanggapan (rensponse) dan umpan balik (feedback). Unsur 

terakhir adalah gangguan (noise) yaitu pesan-pesan acak dan bertentangan 

yang dapat mengganggu komunikasi yang diharapkan. Adapun proses 

komunikasi pemasaran dapat dilihat dalam gambar berikut: 

Gambar 2.2. Proses Komunikasi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2008: 177). 

Model ini menekankan faktor-faktor penting dalam komunikasi 

pemasaran yang efektif. Pengirim harus mengetahui siapa yang ingin dicapai 

dan tanggapan apa yang diinginkan. Pengirim harus mengodekan pesan 

dalam suatu cara dengan mempertimbangkan bagaimana pendengar sasaran 

biasanya menguraikan kode pesan. Pengirim juga harus mengirimkan pesan 

Pengirim Pengkodean Pengkodean 

Media 

Penguraian 
kode 

Penerima 

Gangguan 

Umpan Balik Tanggapan 
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itu melalui media yang efisien guna mencapai pendengar sasaran dan 

membangun saluran umpan balik untuk memantau tanggapan penerima atas 

pesan tersebut. 

Agar suatu pesan dapat efektif, proses pengkodean dari pengirim harus 

berhubungan dengan proses penguraian kode oleh penerima. Artinya, pesan 

yang terbaik adalah pesan yang disampaikan dengan tanda-tanda yang 

dikenali oleh penerima. Apabila pengirim memiliki persamaan pengalaman 

dengan penerima pesan, maka komunikasi yang dilakukan akan efektif pula. 

Persyatan itu akan menjadi beban bagi komunikator dari lapisan sosial 

tertentu yang ingin berkomunikai secara efektif dengan lapisan sosial lain. 

 
G. Tujuan dan Bauran Komunikasi Pemasaran  

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2006: 63) mengatakan 

komunikasi pemasaran bertujuan untuk mencapai tiga tahap perubahan yang 

ditujukan kepada konsumen, yaitu: 

a) Tahap Perubahan Pengetahuan 

 Perubahan pengetahuan menunjukkan bahwa konsumen 

mengetahui adanya keberadaan sebuah produk, untuk apa produk itu 

diciptakan, dan ditujukan kepada siapa produk tersebut, dengandemikian 

pesan yang disampaikan tidak lebih menunjukkaninformasi penting dari 

produk. 

b) Tahap Perubahan Sikap 

 Sikap (attitude) menggambarkan penilaian, perasaan, dan 

kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang atas sebuahobjek 

atau gagasan. Adapun tahap perubahan sikap yang dimaksud berkaitan 
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dengan pengaruh komunikasi pemasaran terhadap penilaian konsumen 

atas suatu produk. Dalam faktor sikap terdapattiga komponen, yaitu (1) 

cognitive component (kepercayaan terhadap merek): kepercayaan 

konsumen dan pengetahuan tentang obyek, (2) affective component: 

emosional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu obyek 

(evaluasi merek), apakah obyek tersebut diinginkan atau disukai, (3) 

behavioral component (maksud untuk membeli): merefleksikan 

kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu obyek, yang mana 

komponen ini menunjukkan kecenderungan melakukan suatu tindakan. 

Perubahan sikap ini ditentukan oleh tiga unsur yang disebut sebagai 

three component tattitude changes yang menunjukkan bahwatahapan 

perubahan sikap ditentukan oleh tiga komponen yaitu Cognition 

(pengetahuan), Affection (perasaan), dan Conation (perilaku). Jika ketiga 

komponen ini menunjukkan adanyakecenderungan terhadap sebuah 

perubahan (kognitif, affektif, dan konatif) maka memungkinkan sekali 

akan terjadi sebuah perubahan sikap. 

c) Tahap Perubahan Perilaku 

Perubahan Perilaku ditujukan agar konsumen tidak beralihkepada 

produk lain, dan terbiasa untuk menggunakannya. 

Aktivitas komunikasi pemasaran didalamnya terdiri dari konsep bauran 

pemasaran. Hal ini menggambarkan dimana penjual mentransfer nilai-nilai 

melalui pertukaran kepada konsumennya. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008: 62) “Prinsip-prinsip Pemasaran” mengemukakan bahwa “Bauran 

pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan 
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perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di 

pasarsasaran”. Bauran pemasaran terdiri dari empat komponen biasanya 

disebut ”Empat P (4P)”,yaitu Product, Price, Place dan Promotion.  

Gambar 2.3. Empat P Bauran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Philip Kotler dan Gary Armstrong (2008: 62). 

a) Produk  

Produk merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat, 

memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen, 

sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli 

manfaat dan nilai dari sesuatu yang ditawarkan. Pengertian yang 

ditawarkan menunjukkan sejumlah manfaat yang didapat dari konsumen, 

baik barang atau jasa atau kombinasinya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008: 62), produk adalah semua hal 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan.Produk (Product) yaitu produk yang secara tepat diminati oleh 

Product 

Price Promotion 

 

Place 

Target 

Market 
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konsumen, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan konsumen 

bebas memilih produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan, 

memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya dan lain sebagainya.  

Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat (Sumarwan, 2014: 164). Kemudian kualitas 

produk juga menjadikan ukuran minat konsumen dalam hal memilih 

suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Keunggulan-keunggulan 

dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa meningkatkan minat 

konsumen dalam mengkonsumsi sebuah prduk tersebut. Kualitas produk 

meliputi:  

1. Kinerja (performance)  

Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti (coreproduct) 

yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah 

penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan 

dalam mengemudi dan sebagainya.  

2. Keistimewaan Tambahan (features)  

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan 

interior dan eksterior seperti dash board, AC, sound system, door 

lock system, power steering, dan sebagainya.  

3. Keandalan (reliability)  

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal 

dipakai, misalnya mobil tidak sering ngadat/ macet/ rewel/ rusak.  
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4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications)  

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar 

keamanan dan emisi terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk 

tentunya harus lebih besar daripada mobil sedan.  

5. Daya tahan (durability)  

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur 

ekonomis penggunaan mobil. 

6. Estetika (asthethic)  

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya bentuk 

fisik mobil yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, 

dan sebagainya. 

 
b) Harga (Price)  

Harga (Price) yaitu seberapa besar harga sebagai pengorbanan 

konsumen dalam memperoleh manfaat produk yang diinginkan. Harga 

juga merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi minat 

konsumen terhadap barang kebutuhan (Sumarwan, 2014: 19). Harga bagi 

konsumen adalah biaya untuk mendapatkan produk-produk yang 

dibutuhkan. Konsumen mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal 

biasanya mempunyai kualitas yang baik.  

Jadi bisa disimpulkan pengertian dari harga tersendiri adalah 

sejumlah uang yang ditagihkan atau suatu produk atau jasa, atau jumlah 

dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 
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dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa (Kotler dan 

Armstrong, 2008: 345). 

Faktor-faktor yang dipertimbangkan pada saat menetapkan harga 

yaitu apabila pelanggan menganggap bahwa harga lebih besar daripada 

nilai produk, mereka tidak akan membeli produk, biaya produksi 

menetakan batas bawah bagi harga. Bila perusahaan menetapkan harga di 

bawah biaya produksi, perusahaan akan mengalami kerugian.  

Lebih lanjut Kotler dan Armstrong (2008: 346), bahwa dalam 

penetapan harga diantara dua keadaan ekstrim ini, perusahaan harus 

mempertimbangkan sejumlah faktor internal dan eksternal lainnya, pada 

akhirnya pelangganlah yang akan memilih apakah harga suatu produk 

sudah tepat. Keputusan penetapan harga, seperti keputusan bauran 

pemasaran lainnya, harus dimulai dengan nilai pelanggan, secara efektif, 

penetapan harga yang berorientasi pelanggan melibatkan pemahaman 

akan pemahaman akan nilai yang dianggap pelanggan dapat mengantikan 

keuntungan yang mereka peroleh dari produk dan menetapkan harga 

yang menunjukkan nilai ini. 

 
c) Tempat (Place) 

Tempat (Place) adalah suatu ruang dimana berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk membuat produk yang diperoleh dan 

tersedia bagi pelanggan sasaran (Kotler dan Armstrong, 2008: 347). 

Faktor Tempat juga berpengaruh terhadap keputusan yang diambil 

konsumen untuk membeli suatu produk. Tempat yang mudah dijangkau 

oleh pembeli dan dekat dengan pusat keramaian merupakan tempat yang 
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tepat untuk suatu usaha. Tempatyang strategis bagi konsumen akan 

memperkecil pengorbanan energi dan waktu. 

Menurut Widjaja (2006: 115), beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam lokasi yang akan dibuka atau didirikan yaitu:  

1. Lalu lintas pejalan kaki 

Hal ini berkaitan dengan place atau tempat yang menjadi akses 

untuk memudahkan konsumen untuk menjangkau. Sehingga dengan 

akses yang mudah, mampu mempengaruhi konsumen untuk 

berkunjung ke perusahaan terkait. Begitu pun sebaliknya. 

2. Lalu lintas kendaraan 

Informasi tentang jumlah dan karakteristik kendaraan yang melintas, 

faktor lebar jalan, kondisi jalan, kemacetan akan menjadi nilai 

kurang bagi pelanggan.  

3. Fasilitas parkir  

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang 

memiliki fasilitas parkir yang memadai dapat menjadi pilihan yang 

lebih baik bagi peritel dibandingkan dengan pertokokan dan pusat 

belanja yang fasilitasnya tidak memadai.  

4. Transportasi umum  

Transprotasi umum yang banyak melintas di depan pusat 

perbelanjaan akan memberikan daya tarik yang lebih tinggi karena 

membantu konsumen dengan mudah langsung masuk ke area 

perbelanjaan.  
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5. Komposisi toko  

Seseorang peritel hendaknya jika ingin membuka toko harus 

mempelajari lebih dulu toko-toko apa saja yang ada disekitarnya, 

karena toko yang saling melengkapi akan menimbulkan sinergi.  

6. Letak berdirinya gerai atau toko  

Letak berdirinya gerai atau toko seringkali diartikan dengan visibility 

(kelihatan), yaitu mudah terlihatnya toko atau plang namanya oleh 

pejalan kaki dan pengendara mobil yang melintas.  

7. Penilaian keseluruhan 

Penilaian keseluruhan perlu dilakukan berdasarkan faktor-faktor agar 

dapat menemukan pilihan lokasi yang tepat. 

 
d) Promosi (Promotion) 

Promosi (Promotion) yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan 

sehingga keunggulan produk dapat disampaikan kepada konsumen. 

Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun 

konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat mengatur 

pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca 

iklan, ia dapat membeli barang/produk yang lebih murah. Keuntungan 

bagi produsen ialah promosi dapat menghindarkan persaingan 

berdasarkan harga, konsumen membeli barang/produk karena tertarik 

akan mereknya. Promosi menimbulkan goodwill terhadap merek. 

Promosi bukan saja meningkatkan penjualan tapi juga dapat 

menstabilkan produksi. 
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Dampak promosi yang bertujuan untuk membangkitkan keinginan 

atau merangsang pembelian adalah pelanggan merasa yakin sehingga 

mau melakukan pembelian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain memberikan hadiah sampai batas tertentu, memberikan contoh 

harga dan lain-lain. 

Menurut Kartajaya (2010: 73) dalam bukunya “Perjalanan Pemikiran 

Konsep Pemasaran” mengatakan bahwa komunikasi pemasaran amat penting 

karena: 

a) Dapat membantu pelanggan dengan informasi yang memperkuat 

kesadaran dan pengetahuan tentang barang atau jasa yang ditawarkan.  

b) Dapat mempengaruhi sikap dan keinginan pelanggan. 

c) Bagi perusahan, dapat mengatur proses jasa isinya secara efektif dan 

efisien. 

Menurut Kotler & Amstrong (2004: 656) dalam bukunya “Prinsip-

prinsip Pemasaran” berpendapat, ada lima jenis komunikasi dalam 

pemasaran, yaitu: 

a) Periklanan (Advertising) 

Periklanan (advertising) adalah komunikasi massa melalui media 

surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media lain ataukomunikasi 

langsung yang didesain khusus untuk pelanggan antarbisnis (bussiness-

to-bussiness) maupun pemakai akhir. 

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh (Kotler, 1997: 638) 

mengenai tujuan iklan yang digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:  
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1. Iklan untuk menyampaikan informasi (informative advertising) 

Iklan ini khususnya ditujukan kepada tahap pengenalan atau 

penjajakan produk yang bertujuan membangun permintaan utama 

iklan ini dapat berisi informasi harga, kegunaandan keunggulan 

produk tersebut. Biasanya, iklan dengan cara ini dilakukan dengan 

besar-besaran pada awal peluncuran suatu jenis produk dengan 

tujuan membentuk permintaan awal.   

2. Iklan untuk membujuk (persuasive advertising)  

Iklan ini digunakan khususnya pada tahap persaingan, dimana 

perusahaan membangun peminat selektif, dan berusaha 

membujukbahwa produknya lebih baik dari produk lain. Dalam hal 

ini perusahaan melakukan persuasi tidak langsung dengan 

memberikaninformasi tentang kelebihan produk yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan perasaan menyenangkan 

yang akan mengubahpikiran orang untuk melakukan tindakan 

pembelian. 

3. Iklan untuk mengingatkan (reminder advertising)  

Merupakan produk iklan yang mengingatkan pada tahap 

kematangan dari sebuah produk untuk mengingatkan konsumen 

mengenai produk tersebut dengan meyakinkan pembeli bahwa telah 

melakukan pilihan yang benar.umumnya, iklan ini digunakan pada 

fase kedewasaan (maturity) suatu merek (Kotler, 1997: 638). 

 Ada beberapa kriteria yang membuat suatu iklan berhasil. Pertama 

harus komunikatif, sehingga pesan yang disampaikan mengenai sasaran 
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yang dituju, mendapat perhatian, menarik minat, membangkitkan 

keinginan dan menghasilkan tindakan. Kedua, iklan hendaknya 

menghibur, hal ini dihubungkan dengan daya tarik iklan, sehingga 

konsumen mau melihat. Ketiga, ada relevansinya dengan brand produk 

sehingga pesan yang disampaikan tidak menjadi samar. Keempat, 

memiliki respek sehingga menimbulkan simpati konsumen/pemirsa yang 

melihat dan jika diulang tidak membosankan. 

 
b) Promosi Penjualan (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. Dalam pemasaran, 

apabila tujuan dalam kegiatan komunikasi pemasarannya tidak dapat 

tercapai maka dapat mengakibatkan keefektifan pesan yang sudah 

direncanakan akan mengalami hambatan yang menyebabkan konsumen 

tidak dapat menerima pesan secara keseluruhan. Kegiatan promosi 

penjualan sangat penting dalam aktivitas komunikasi pemasaran, 

kaitannya sebagai bentuk komunikasi tidak langsung terhadap konsumen 

(Morissan, 2010: 186).  

Promosi (promotion) mengacu pada setiap insentif yang digunakan 

oleh produsen untuk memicu transaksi (pedagang besar atau ritel) dan 

konsumen untuk membeli suatu merek serta mendorong tenaga penjualan 

untuk secara agresif menjualnya (Shimp, 2003: 110). 
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c) Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Hubungan masyarakat yaitu sesuatu yang merangkumkeseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupunkeluar antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalamrangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan padasaling pengertian. 

Selain itu jika menurut Morrisan, Public Relation merupakan 

bagian aktivitas komunikasi yang mendukung fungsi-fungsi manajemen 

untuk memperoleh goodwill, understanding, image atau reputasi yang 

positif di mata publik, baik publik internal maupun eksternal. Public 

Relation memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi keluar 

organisasi supaya sistem yang dimiliki organisasi dapat diterima 

lingkungan. Fungsi utama dari keberadaan Public Relation adalah 

sebagai fungsi komunikator, fungsi manajemen dan fungsi corporate 

image (Morissan, 2010: 63). 

Kegiatan utama dari public relations merupakan kegiatan two ways 

communication, yang merupakan ciri khas dari peranan public relation. 

Lebih dari itu, public relations mengandalkan strategi costumer centric 

(pendekatan yang dilakukan perusahaan terhadap konsumen) agar 

perusahaan diskusi dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berhubungan 

(Morissan, 2010: 65). 

d) Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Penjualan perorangan yaitu suatu bentuk komunikasi langsung 

antara seorang penjual dengan calon pembelinya (person to person 

communication). Dalam hal ini, penjual berupaya untuk membantu atau 

membujuk calon pembeli untuk membeli produkyang ditawarkan. 
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Jenis kegiatan dalam Penjualan Perorangan umumnya berupa 

kunjungan-kunjungan perusahaan ke konsumen, untuk mengenalkan, 

menerangkan tentang kelebihan produk dan menawarkan produk yang 

akan dijual. 

Tenaga penjual atau pemasar melakukan interaksi dengan calon 

pelanggan pada bisnis berbasis satu-satu untuk memastikan harapan 

spesifik mereka dan untuk memikat komitmen mereka. Tujuannya adalah 

untuk membangun hubungan personal dan bermakna dengan pelanggan 

untuk memperoleh lebih banyak bisnis dengan mereka. 

Sebagai seorang tenaga penjual atau pemasar akan dikatakan smart 

jika memenuhi syarat sederhana antara lain: tahu segmen pasar, tahu 

target pasar dan tahu posisi persaingan produk dalam pasar. Tahu segmen 

pasar berarti seorang pemasar mampu memilih pasar yang sebelumnya 

heterogen menjadi pasar yang homogen. Seorang tenaga penjual atau 

pemasar mampu memilih segmen pasar dengan jitu, biasana seorang 

pemasar akan memilih umur, jenis kelamin dan daya beli sebagai tolak 

ukurnya. 

Penjualan perorangan merupakan salah satu alat komunikasi 

pemasaran yang paling tepat dalam memasarkan suatu produk barang 

atau jasa yang bersifat khusus, terbatas, spesifik ataupun langka. Dalam 

mempromosikan atau menjual suatu produk barang atau jasa, tenaga 

penjual atau pemasar melakukan aktivitas komunikasi antara perusahaan 

yang diwakilinya dengan konsumen potensial secara berhadapan 

langsung. 
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e) Penjualan Langsung (Direct Selling) 

Penjualan langsung adalah upaya perusahaan atauorganisasi untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan sasaran dengan 

maksud untuk menimbulkan tanggapandan atau transaksi penjualan. 

Dalam direct selling, komunikasi promo ditunjukkan langsung 

kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut 

ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau 

dengan datang langsung ke tempat pemasar. Melalui direct selling, 

konsumen juga dapat memperoleh manfaat berupa penghematan waktu 

dalam berbelanja dan bahkan dapat berbelanja secara rahasia (diam-

diam). Sementara itu bagi penjual, manfaat yang diperoleh adalah dapat 

memilih calon pembeli secara selektif, dapat menjalin hubungan dalam 

jangka waktu yang panjang dengan pelanggannya dan memperoleh 

peluang baru yang menguntungkan. Dipahami bahwa direct selling 

bertujuan untuk memperoleh respon atau transaksi yang terjadi secara 

langsung dalam waktu yang singkat (Pawitra, 2001: 93). 

Menurut Terence A. Shimp (2014: 22-29) dalam bukunya “Komunikasi 

Pemasaran Terpadu: Dalam Periklanan dan Promosi” bahwa komunikasi 

pemasaran terbagi dalam 3 program yaitu: Keputusan mendasar, keputusan 

pelaksanaan dan evaluasi program. 
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Tabel 1. Program Komunikasi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Shimp, 2014: 23. 

 
1. Keputusan Mendasar Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam komunikasi 

pemasaran terpadu yaitu: penargetan, pemosisian, penetapan tujuan dan 

penganggaran. 

a) Penargetan 

Penargetan (targeting) memungkinkan komunikator pemasaran 

menyampaikan pesan secara lebih tepat dan mencegah upaya yang 

terbuang sia-sia untuk orang-orang yang berada diluar audiens yang 

dituju. Pemilihan segmen target merupakan langkah penting menuju 

komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien bagi perusahaan-

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mengidentifikasi potensi pasar 

target berkenaan dengan demografi, gaya hidup, pola penggunaan 

produk dan berbagai pertimbangan geografis. 
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Pembauran 
Elemen, 
Pembuatan Pesan, 
Pemilihan Media 

Keputusan 
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Penargetan, 
pemosisian, 
Penetapan Tujuan 
dan Penganggaran 
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b) Pemosisian 

Pemosisian (positioning) sebuah merek merepresentasikan 

fitur utama, manfaat dan citra yang merek itu tanamkan dalam 

pikiran kolektif target audiens. Komunikator merek dan tim 

pemasaran harus memutuskan pernyataan pemosisian merek, yang 

merupakan gagasan sentral yang merangkum makna sebuah merek 

dan kekhasan merek tersebut berhadapan dengan merek-merek 

saingan dalam kategori produk yang serupa. 

c) Penetapan tujuan 

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh komunikator pemasaran 

didasarkan pada tujuan atau target yang harus dicapai sebuah merek. 

Tentu saja, isi dari tujuan atau target ini bervariasi tergantung pada 

bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan. Misalnya, iklan di media 

massa idealnya cocok untuk menciptakan kesadaran (awareness) 

konsumen akan merek, tetapi komunikasi di tempat pembelian (point of 

purchase) lebih sesuai untuk memengaruhi pemilihan merek ketika 

konsumen sedang berada di dalam toko. Sama halnya dengan penjualan 

personal (personal selling), akan tidak paralel ketika digunakan untuk 

menginformasikan pelanggan dan pengecer mengenai perbaikan produk. 

d) Penganggaran 

Sumber daya finansial dianggarkan untuk elemen-elemen 

komunikasi pemasaran spesifik guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Biasanya masing-masing perusahaan menggunakan 

prosedur penganggaran berbeda-beda dalam mengalokasikan dana 

manajer komunikasi pemasaran dan unit-unit organisasi lainnya. 
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2. Keputusan Pelaksanaan Komunikasi Pemasaran 

Keputusan-keputusan mendasar komunikasi pemasaran sifatnya 

konseptual dan strategis. Sementara itu keputusan-keputusan pelaksanaan 

komunikasi pemasaran sifatnya praktis dan taktis, yakni memilih 

bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan berbagai elemen 

komunikasi untuk mencapai tujuan ke arah konsumen. Kemudian, 

memutuskan jenis-jenis pesan yang digunakan dan pemilihan media yang 

tepat untuk mengkomunikasikan mengenai produk kepada konsumen. 

a) Pembauran Elemen 

Hal yang mendasar bagi penjual yaitu memutuskan bagaimana 

mengalokasikan sumber daya di antara berbagai sarana komunikasi 

pemasaran. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan 

penganggaran seperti surat langsung, pemasaran online, pameran 

dagang, iklan merek dan telemarketing. Dalam hal ini pembauran 

elemen terbagai menjadi dua yaitu iklan dan promosi. 

b) Membuat Pesan 

Keputusan pelaksanaan kedua adalah pembuatan pesan-pesan 

dalam bentuk iklan, rilis publisitas, promosi, desain paket dan 

berbagai bentuk komunikasi pemasaran lainnya. Dalam hal ini 

membuat pesan-pesan yang menekankan isu-isu spesifik terkait 

dengan sarana-sarana komunikasi pemasaran. Lebih lanjut bahwa 

pada titik ini pengambilan keputusan sistematis mensyaratkan isi 

pesan ditentukan oleh strategi pemosisian merek dan diselaraskan 

dengan tujuan komunikasi untuk audiens target yang ditunjuk. 



33 
 

c) Pemilihan Media 

Semua pesan komunikasi pemasaran membutuhkan instrument 

atau medium untuk melakukan tansmisi pada pesan tersebut. 

Meskipun terminology media biasanya diaplikasikan pada iklan 

(televisi, majalah, radio dan internet). Konsep media relevan untuk 

semura sarana komunikasi pemasaran. Misalnya, pesan dalam 

penjualan personal dapat disampaikan melalui komunikasi tatap 

muka atau dengan telemarketing.  

 
3. Evaluasi Komunikasi Pemasaran 

Setelah tujuan-tujuan komunikasi pemasaran dibuat, elemen-

elemen komunikasi dipilih dan dibaurkan, pesan-pesan dan media dipilih, 

dan program-program dilaksanakan dan mungkin juga dipertahankan, 

maka evaluasi program harus dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan 

mengukur hasil dari upaya-upaya komunikasi pemasaran atas tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Penting sekali untuk mengukur hasil-hasil dari semua program 

komunikasi pemasaran. Kegagalan untuk mencapai target membutuhkan 

tindakan koreksi. Tindakan koreksi mungkin membutuhkan investasi 

yang lebih besar, suatu kombinasi elemen-elemen komunikasi yang 

berbeda, revisi strategi kreatif, alokasi-alokasi media yang berbeda. 

Hanya dengan cara sistematik penetapan tujuan dan pengukuran hasil 

untuk memungkinkan untuk mengetahui apakah program-program 

komunikasi pemasaran bekerja seperti yang diharapkan dan bagaimana 

upaya-upaya ke depan dapat meningkatkan kinerja dari masa lalu. 


