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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah topik yang amat sering diperbincangkan, bukan hanya 

dikalangan ilmuwan komunikasi, melainkan juga dikalangan awam, sehingga kata 

komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Kata 

komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin 

communis yang berarti “sama”. Istilah pertama (communis) paling sering disebut 

sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar-akar kata lainya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan 

yang dianut secara sama. 

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar atau yang 

salah. Seperti juga model atau teori, beberapa definisi mungkin terlalu sempit, 

misalnya “Komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik”, atau 

terlalu luas misalnya “Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau 

lebih”. 

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

adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) memungkinkan 

menyampaikan rangsangan (lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku 

orang lain (komunikan)”. Pendengar membangkitkan makna atau respon dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan  
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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 diatas maka dapat disimpulkan bahwasan dari komunikator 

ke komunikan baik menggunakan bentuk verbal maupun non verbal. Dalam 

proses perpindahan pesan tersebut memungkinkan komunikasi secara tatap muka 

dan melalui media sehingga komunikasi dapat menimbulkan efek atau pengaruh 

baik bagi komunikator maupun komunikan. 

 

2.2 Elemen-Elemen Komunikasi 

Cangara, dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi (2004:15) 

menuliskan bahwa dalam komunikasi terdiri dari 7 unsur penting, yaitu: 

1. Sumber 

 Sumber diartikan sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam 

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

juga dalam bentuk kelompok, misalnya partai, organisasi, lembaga atau 

negara. 

2. Pesan  

 Pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan kepada 

penerima. Pesan dapat disampaikan dalam cara tatap muka atau melalui 

media komunikasi. 
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3. Media 

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. 

4. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

organisasi, instansi, departemen, partai dan negara. 

5. Pengaruh 

 Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

6. Tanggapan balik 

 Tanggapan balik atau umpan balik adalah salah satu bentuk dari pada 

pengaruh yang berasal dari penerima.  

7. Lingkungan 

 Lingkungan adalah fakor lain yang dapat mempengaruhi jalannya 

komunikasi. Faktor ini terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan sosial 

budaya, lingkungan psikologi dan dimensi waktu. 
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Bagan 2.1 

Unsur-unsur yang membentuk proses komunikasi lingkungan 

 Sumber: Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (2004 : 15). 

2.3 Fungsi Komunikasi 

Menurut Thomas (dalam Mulyana 2010:4) bahwa kita berkomunikasi 

terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun 

kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang 

lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. 

1. Fungsi Pertama: Komunikasi Sosial 

 Mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep 

diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

2. Fungsi Kedua: Komunikasi Ekspresif 

 Komunikasi ekspresif dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam 

kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi 

orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi 

instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi seseorang. 

 

 

Sumber Pesan Media Penerima Efek 

Umpan 
Balik 
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3. Fungsi Ketiga : Komunikasi Ritual 

 Komunikasi ritual sering bersifat ekspresif, menyatakan perasaan terdalam 

seseorang, sebagian respon terhadap lambang cinta, keluarga, negara dan 

agama untuk menyebut beberapa hal yang terpenting di dalam hidup 

seseorang yang mungkin tidak disadari. 

4. Fungsi Keempat: Komunikasi Instrumental 

 Memberitahukan atau menerangkan, menginformasikan, mengajar, 

mendorong, mengubah sikap dan keyakinan dan merubah perilaku atau 

menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. 

 
2.4 Tujuan Komunikasi 

Menurut Onong Uchjana Effendy (2003: 55) dalam bukunya yang 

berjudul Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, menjelaskan fungsi 

komunikasi ada empat yaitu: 

1. To Inform (menginformasikan): kegiatan mengumpulkan, menyimpan 

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

keadaan yang terjadi di luar dirinya. 

2. To Educate (mendidik): membuka kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan secara luas, baik pendidikan formal ataupun informal. 

3. To Entertaint (menghibur) : 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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4. To Influence (mempengaruhi) : dari proses komunikasi, komunikator dapat 

mempengaruhi komunikan untuk mengubah perilaku dari komunikan agar 

dapat merubah seperti yang komunikator inginkan. 

 
2.5 Komunikasi Pemasaran 

Effendy (2003 : 5) menuliskan dalam buku Ilmu Komunikasi: Teori 

dan Praktek menyatakan bahwa “Komunikasi merupakan proses 

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu atau mengubah sikap,  pendapat, atau perilaku, baik 

langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media”. Sedangkan 

menurut Kotler dan Keller (2008: 5) dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

menjelaskan bahwa “Pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepada 

konsumen untuk mendapatkan laba”. 

Menurut Terance A Shimp dalam bukunya yang di terjemahkan oleh 

Yahya Dwi Kartini yang berjudul 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 dijual”. 

Agus Hermawan dalam bukunya komunikasi pemasaran” (2002: 27) 

mengemukakan bahwa “ilmu pemasaran pada dasarnya bukanlah ilmu yang 

benar-benar murni. Ilmu ini mengadopsi berbagai ilmu yang sudah ada, mulai 

dari ekonomi, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Bahkan pemasaran kini  
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mulai masuk ke lahan keuangan pada saat orang berbicara mengenai return 

on investment- ROI pemasaran (marketing ROI). Karena kondisi pasar saat 

ini telah menjadi sedemikian kompetitifnya dan dengan aktifitas dari setiap 

perusahaan yang melakukan pemasaran berbasis konsumen, maka diperlukan 

pula ilmu psikologi dan ilmu pemerintahan untuk memengaruhi dunia 

pemasaran”. 

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 produk atau 

jasa yang ditawarkan oleh penjual. 

2.6 Proses Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009: 117) dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran menyatakan bahwa terdapat elemen-elemen dalam proses 

komunikasi pemasaran yang efektif terdiri dari sembilan unsur, dua unsusr 

diantaranya pengirim dan penerima, dua unsur selanjutnya adalah alat 

komunikasi utama, pesan dan media sementara unsur selanjutnya merupakan 

fungsi komunikasi utama pengkodean, penguraian, tanggapan, dan umpan 

balik. Unsur terakhir adalah gangguan yaitu pesan-pesan acak dan 

bertentangan yang dapat mengganggu komunikasi yang diharapkan. Adapun 

proses komunikasi pemasaran dapat dilihat dari bagan berikut. 
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Bagan 2.2. Proses Komunikasi Pemasaran

 

 Sumber: Kotler dan Keller (2009 : 177) 

Model ini menekankan faktor-faktor penting dalam komunikasi 

pemasaran yang efektif. Pengirim harus mengetahui siapa yang ingin dicapai 

dan tanggapan apa saja yang diinginkan. Pengirim harus mengkodekan pesan 

dalam suatu cara dengan mempertimbangkan bagaimana pendengar sasaran 

biasanya menguraikan kode pesan. Pengirim juga harus menguraikan kode 

pesan. Pengirim juga harus mengirimkan pesan itu melalui media yang 

efisien guna mencapai pendengar sasaran dan membangun saluran umpan 

balik untuk memantau tanggapan penerima atas pesan tersebut. 

Agar pesan yang disampaikan dapat efektf, proses pengkodean dari 

pengirim harus berhubungan dengan proses penguraian kode oleh penerima. 

Artinya, pesan yang baik adalah pesan yang disampaikan dengan tanda-tanda 

yang dikenali oleh penerima, apabila pengirim memiliki persamaan 

pengalaman dengan penerima pesan, maka komunikasi yang dilakukan akan  

Pengirim 

Umpan Balik 

Pengkodean Pengkodean 

Media 

Penguraian 
Kode 

Penerima 

Tanggapan 

Gangguan 
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efektif. Pernyataan itu akan menjadi beban bagi komunikator dari lapisan 

sosial tertentu yang ingin berkomunikasi secara efektif  dengan lapisan sosial 

lain.  

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

Pemasaran Terpadu: Dalam Periklanan dan Promosi yang diterjemahkan oleh 

Yahya Dwi Kartini bahwa komunikasi pemasaran terbagi dalam 3 program 

yaitu: Keputusan mendasar, keputusan pelaksanaan dan evaluasi program. 

 

Bagan 2.3 Program Komunikasi Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Shimp, Komunikasi Pemasaran Terpadu 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. 
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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. 

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  
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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 digunakanuntuk 

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. 

 
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 
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b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 
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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. 

 

2.7 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran bertujuan untuk mencapai tiga tahap 

perubahan yang ditunjukkan kepada konsumen menurut Kennedy dan 

Soemangra (2006 : 63). 
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1. Tahap Perubahan Pengetahuan 

 Perubahan pengetahuan menunjukkan bahwa konsumen mengetahui 

adanya keberadaan sebuah produk, untuk apa produk itu diciptakan, dan 

ditujuan kepada siapa produk tersebut, dengan demikian pesan yang 

disampaikan tidak lebih menunjukkan informasi penting dari produk. 

2. Tahap Perubahan Sikap 

 Sikap (attitude) menggambarkan penilaian, perasaan, dan kecenderungan 

yang relatif konsisten dari seseorang atas sebuah objek atau gagasan. 

Adapun tahap perubahan sikap yang dimaksud berkaitan dengan pengaruh 

komunikasi pemasaran terhadap penilaian konsumen atas suatu produk. 

Dalam faktor sikap terdapat tiga komponen yaitu, (1) cognitive component 

(kepercayaan terhadap merek): kepercayaan konsumen dan pengetahuan 

tentang obyek, (2) affective component: emosional yang merefleksikan 

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 akan kecenderunagn melakukan suatu 

tindakan. 

3. Tahap Perubahan Perilaku 

 Perubahan peilaku ditujukan agar konsumen tidak beralih kepada produk 

lain, dan terbiasa untuk menggunakanya. Aktivitas komunikasi pemasaran 

didalamnya terdiri dari konsep bauran pemasaran. Hal ini menggambarkan 

dimana penjual mentransfer nilai-nilai melalui pertukaran kepada 
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 pelanggannya. Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 62) Prinsip-Prinsip 

Pemasaran mengemukakan bahwa “Bauran pemasaran adalah kumpulan 

alat pemasaran praktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

mengasilkan respons yang diinginkannya di sasaran pasar”. 

 
2.8 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah empat komponen dalam pemasaran yang 

terdiri dari 4P  yakni: 

1. product (produk), 

2. price (harga), 

3. place (tempat, termasuk juga distribusi), 

4. promotion (promosi), 

Karena pemasaran bukanlah ilmu pasti, teori bauran pemasaran juga 

terus berkembang. Dalam perkembangannya, dikenal istilah 7P dimana 3P 

yang selanjutnya adalah  

1. people (orang),  

2. physical evidence (bukti fisik),  

3. process (proses). 

Metode pemasaran klasik sepert 4P seperti diatas belaku juga untuk 

pemasaran melalui internet meskipun dalam internet pemasaran dilakukan 

dengan banyak metode lain yang sangat sulit untuk diimplementasikan diluar 

dunia maya. 
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1. Product (produk) 

 Produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman, 

bentuk, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan pengembalian. 

Pemasaran dapat dibangun dari keunggulan elemen-elemen produk 

tersebut. 

2. Price (harga) 

 Merupakan jumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk tertentu. 

Dalam penelitian harga suatu produk atau jasa ada tiga faktor yang 

menentukan, yaitu: kualitas produk, tingkat persaingan, kegiatan promosi. 

3. Place (tempat) 

 Pendestribusian produk bagi konsumennya yang tepat sasaran perusahaan. 

4. Promotion (promosi) 

 Komunikasi guna untuk menciptakan kesadaran dan ketertarikan 

konsumen terhadap produk. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran yang bersifat membujuk sasaran 

untuk membelinya. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan dsar yang 

digunakan untuk mencapai tujuan komunikasi perusahaan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan komunikasi perusahaan yang disebut dengan 

bauran promosi yang terdiri dari: 

1. Iklan 

Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa 

yang dibayar oleh satu sponsor tertentu. 
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2. Komunikasi Pemasaran 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba 

atau membeli suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat dan publisitas 

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya.Komponen lain yang sangat 

penting dalam promotional mix suatu perusahaan adalah metode 

hubungan masyarakat untuk menyampaikan pesan dan menciptakan 

sikap, citra dan opini yang  benar. Selama ini humas tidak lebih dari alat 

promosi/ komuniksi yang paling sedikit digunakan. Namun demikian, 

alat ini memiliki potensi besar untuk membangun kesadaran dan 

frekuensi pasar, untuk memperkuat kembali posisi produk, dan untuk 

mempertankan produk. 

4. Promosi penjualan 

Berfungsi sebagai sarana komunikasi, dimana alat promosi ini 

merupakan sarana untuk menarik perhatian dan memberikan informasi 

yang akhirnya mengarah ke konsumen kepada produk. 

5. Penjualan personal 

Merupakan alat promosi yang paling efektif pada siklus terakhir dari 

proses pembelian. Hal ini terjadi karena penjualan personal dapat 

membuat hubungan interaktif secara dekat untuk dapat mengenal 

konsumen secara lebih dalam dan lebih baik. 
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6. Pemasaran langsung 

Alat promosi ini hanya dapat menjangkau konsumen yang spesifik. 

Namun pesan yang disampaikan melalui pemasaran langsung dapat 

disesuaikan dengan karakter dan respons konsumen yang dituju serta 

dapat diperbaharui secara cepat. 

 
2.9 Komunikasi Pemasaran yang Efektif 

Menurut Agus dalam bukunya komunikasi pemasaran (2002 : 63) ada 

delapan langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi 

total yang efektif. Komunikator pemasaran harus: 

1. Mengidentifikasi khalayak yang dituju 

 Khalayak dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, 

pemakai saat ini, penentu keputusan, atau pihak yang memengaruhi. 

Khalayak dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu atau 

masyarakat umum. 

2. Menentukan Tujuan Komunikasi Tersebut 

 Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasikan, komunikator 

pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari khalayak. 

Tanggapan terakhir yang diharapkan dari khalayak adalah pembelian, 

kepuasan yang tinggi dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. 

3. Merancang Pesan 

 Setelah menentukan tanggapan yang baik yang diinginkan dari khalayak, 

komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, 
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 pesan itu harus menarik perhatian (attention), mempertahankan 

ketertarikan (interest), membangkitkan keinginan (desire), dan 

menggerakkan tindakan (action). 

Memformulasikan pesan memerlukan pemecahan atas 4 masalah: 

a. Isi pesan  apa yang akan dikatakan 

b. Struktur pesan  bagaimana mengatakannya secara logis 

c. Format pesan  bagaimana mengatakannya secara simbolis 

d. Sumber pesan  siapa seharusnya yang mengatakanya 

4. Memilih Saluran Komunikasi 

Saluran komunikasi terdiri dari 2 jenis yaitu : 

a. Saluran komunikasi personal, mencakup dua orang atau lebih yang 

berkomunikasi secara langsung satu sama lain. 

b. Saluran komunikasi nonpersonal, menyampaikan pesan tanpa 

melakukan kontak atau interaksi pribadi, tetapi dilakukan melalui 

media, atmosfer dan acara. 

5. Menentukan Total Anggaran Promosi 

Ada 4 metode utama yang digunakan dalam menyusun anggaran 

promosi: 

a. Metode sesuai kemampuan, 

b. Metode presentase penjualan, 

c. Metode keseimbangan persaingan, 

d. Metode tujuan dan tugas. 
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6. Membuat keputusan atas bauran promosi (promotion mix) 

Perusahaan harus mendistribusikan total anggaran promosi untuk lima 

alat promosi yaitu: iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas, penjualan personal, pemasaran langsung, acara dan 

pengalaman. 

7. Mengukur hasil promosi tersebut 

Setelah menerapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur 

dampaknya pada khalayak sasaran. Hal ini mencakup menanyakan 

khalayak sasaran apakah mereka mengenali atau mengingat pesan yang 

telah disampaikan, beberapa kali mereka melihatnya, hal-hal apasaja 

yang diingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesa tersebut, dan 

sikap mereka, baik sebelumnya maupun saat ini tentang produk atau jasa 

dari perusahaan tersebut. 

8. Mengelola dan Mengoordinasikan Proses Komunikasi Pemasaran 

Terintegrasi 

Banyak perusahaan masih sangat mengendalikan satu atau dua alat 

komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasinya. Praktik ini terus 

berlangsung, meski sekarang terjadi disintegrasi dari pasar masal ke 

banyak pasar kecil, yang masing-masing memerlukan pendekatan 

komunikasi tersendiri; berkembangnya berbagai jenis media baru dan 

semakin canggihnya konsumen. Begitu juga dengan alat komunikasi, 

pesan, dan khalayak yang lebih modern. 
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2.10 Strategi Pemasaran 

Pengertian Strategi Pemasaran 

 Strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang disusun 

untuk mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat 

keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen 

memberi kontribusi tertentu pada saat penyusunan  strategi pada level 

yang berbeda. Pemasaran memiliki fungsi yang memiliki kontak cukup 

besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki 

kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu 

pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi. 

 Menurut (Tjiptono, 2008 : 6) dalam bukunya, “Dalam peranan 

strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara perusahaan dengan lingkunganya dalam rangka mencari 

pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu ” 

a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis 

bisnis apa yang dapat dimasuki mendatang. 

b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan 

dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar 

perspektif produk, harga promosi dan distribusi (bauran 

pemasaran) untuk melayani pasar sasaran. 

  Dalam bukunya,Tjiptono (2008: 6). Menuliskan bahwa dalam 

strategi pemasaran terdiri atas lima elemen-elemen yang saling berkait. 

Kelima elemen tersebut adalah: 
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1. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan 

ini didasarkan pada faktor (Jain, 1990) ; 

a. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi 

yang dapat diproteksi dan di dominasi 

b. Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya 

pemusatan (fokus) yang sempit. 

c. Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial-and-error di 

dalam menanggapi peluang dan tantangan. 

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya 

langka atau pasar yang terproteksi. 

2. Perencanaan produk, meliputi spesifik yang terjual pembentukan lini 

produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. 

Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh 

pelanggan dengan melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi 

produk itu sendiri, nama merek produk, keterangan produk, jaminan 

atau garansi, jasa reparasi dan bantuan teknis yang disediakan penjual, 

serta hubungan personal yang mungkin terbentuk diantara pembeli dan 

penjual. 

3. Penetapan  harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan 

nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan; 

4. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang 

dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir  yang membeli dan 

menggunakannya 
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5. Komunikasi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing dan public relations. 

 

2.11 Strategi Promosi 

Strategi promosi berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasif dengan pelanggan. 

Menurut Tjiptono dalam (Tjiptono: 233) Strategi promosi ini biasanya 

untuk menentukan proporsi personal selling, iklan, dan promosi penjualan. 

Ada enam strategi pokok dalam strategi promosi, yaitu: 

1. Strategi pengeluaran promosi, 

2. Strategi bauran promosi, 

3. Strategi pemilihan media, 

4. Strategi copy periklanan, 

5. Strategi penjualan, 

6. Strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjual. 

Terdapat dua macam bentuk strategi promosi yang biasa digunakan, Philip 

Kotler (2009 : 646), yaitu : 

1. Push strategy (strategi dorong) 

Push strategi adalah aktifitas promosi produsen kepada perantaranya 

(Personal selling dan trade promotion) dengan tujuan agar perantara 

itu memesan, kemudian menjual serta mempromosikan produk yang 

dihasilkan. Bentuk strategi promosi yang yang menggunakan tenaga  

 



31 
 

penjual dan promosi dagang untuk membujuk perantara supaya 

mengambil, mempromosikan dan menjual produk konsumen. 

2. Pull strategy (strategi tarik) 

Aktifitas komunikasi produsen kepada konsumen akhir dengan tujuan 

agar mereka mencarinya pada para perantara yang pada giliranya 

kemudian perantara memesan produk yang dicari konsumen kepada 

produsen. Bentuk strategi promosi yang lebih menekankanperiklanan 

dan promosi konsumenuntuk mendorong minat konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang disediakan. Dalam strategi ini, iklan 

digunakan dalam melakukan promosi, baik iklan melalui media cetak 

maupun elektronik. Selain itu, juga menggunakan pemasaran langsung 

dan penjualan tatap muka. Biasanya strategi ini menggunakan promosi 

seperti undian, hadiah, kupon, potongan harga dan lain-lain. 

Strategi promosi berkaitan dengan masalah-masalah perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi persuasive dengan pelanggan. 

Strategi promosi ini biasanya untuk menentukan propora personal selling, 

iklan dan promosi penjualan. 

2.12 Tujuan Promosi 

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut; 
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1. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

d. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

e. Meluruskan kesan yang keliru, 

f. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

g. Membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuasing) untuk: 

a. Membentuk pilihan merek, 

b. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

c. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

d. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman). 

3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

a. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

b. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat. 

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk 

mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, 

lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin kemudian 

membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. 
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2.13 Strategi Pemilihan Media 

Pemilihan media memerlukan dua keputusan, menurut Tjiptono dalam 

bukunya (Tjiptono : 241) yaitu media apa yang akan digunakan, dan 

sarana media apa yang dipakai. Dua metode berikut dapat digunakan 

untuk menetukan pemilihan media: 

1. Cost-Per-Thousand Contacts Comparison 

Dalam metode ini pemilihan media dilakukan berdasarkan jumlah 

kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kontaknya. Penggunaan 

metode ini juga bisa menyesatkan jika pengiklan memandang kontak 

sama dengan eksposur. Eksposur adalah peluang individu menangkap 

pesan iklan dari media tertentu. Oleh karena itu kuantitas dan kualitas 

eksposur sama-sama penting bagi pengiklan, yang keduanya diukur 

melalui: 

a. Jangkauan (reach), yaitu jumlah individu yang menerima eksposur 

dari media tertentu minimal sekali dalam periode waktu tertentu. 

b. Kekerapan (frequency), yaitu berapa kali individu menerima 

tayangan atau pesan selama periode waktu tertentu. 

c. Dampak (impact), yaitu nilai kualitatif tayangan pada media 

tertentu. Misalnya iklan kosmetik lebih banyak faedahnya bila 

ditempatkan pada majalah wanita daripada dimajalah bisnis. 
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2. Matching of Audience and Media Characteristic 

Pendekatan lainya untuk memilih media adalah dengan menentukan 

target khalayak lalu membandingkan karakteristiknya dengan 

karakteristik berbagai media. Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data rinci tentang pelanggan 

(siapa,dimana,kapan dan bagaimana). 

b. Mempelajari cakupan (coverage) suatu media. 

c. Membandingkan kedua informasi diatas. Hasilnya baru merupakan 

pemilihan media pendahuluan, karena hanya didasari aspek 

cakupan. 

 

2.14Konsumen 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Usaha 

dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan mempertahankan 

serta mempertinggi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Sunyoto (2012 : 

14)” 

Kennedy dan Soemanagara (2006 : 79) mengaitkan antara konsumen 

dengan kebutuhan, keinginan, permintaan dan daya beli sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan 

 Maslow menyatakan adanya hirarki kebutuhan (needs) yang terdiri dari 

lima angkatan, yang dimulai dari kebutuhan yang paling utama, yaitu 

kebutuhan fisik seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal 

sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, dan kebutuhan lanjutan 

yang terdiri dari kebutuhan akan pengahargaan diri dari cinta, hingga 

kebutuhan akan aktualisasi diri: 

a. Utama: Kebutuhan yang diakui benar-benar ada dan harus segera 

didapatkan, ditunjukkan oleh gejala-gejala (acquired needs) 

b. Lanjutan: Setelah kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan 

lainnya menjadi pertimbangan.  

2. Keinginan 

 Keinginan adalah kebutuhan yang dijadikan refrensi bagi konsumen. 

Kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-

kebutuhan yang lebih mendalam. 

3. Permintaan 

Permintaan adalah sebuah barang di produksi dalam jumlah tertentu, pada 

saat awal sebuah produk memasuki sebuah pasar, maka dia perlu 

melakukan identifikasi pasar untuk mengetahui secara lebih detail 

mengenai karakteristik pasar, kebutuhan dan permintaan. Sebuah 

permintaan ini belum terpenuhi oleh jumlah produk yang beredar dipasar. 

Keinginan menjadi permintaan jika di dukung daya beli. 
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4. Daya Beli 

Daya beli ternyata menjadi bagian akhir dari strategi pemasaran. Mungkin 

saja keinginan untuk memperoleh sebuah produk (permintaan) sangat kuat, 

tetapi jika tidak ada didukung dengan daya beli, produk itu seperti 

mengawang-awang. 

 

2.15Upaya Meningkatkan Konsumen 

Shimp , (2014 : 7) mengatakan dalam bukunya “Berkaca pada definisi 

mengenai komunikasi pemasaran bahwa aspek penting dalam keseluruhan 

misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran adalah komunikasi yang 

efektif, dimana terdapat pemikiran dan pemahaman yang disampaikan antar 

individu”. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka untuk meningkatkan 

barang dan atau jasa yang ditawarkan. Sehingga tujuan yang akan dicapai 

yaitu terciptanya brand awarness konsumen. Berikut ini upaya dalam 

meningkatkan konsumen menurut Tjiptono, (1997 : 87) antara lain: 

1. Menentukan kualitas produk 

 Konsumen puas jika setelah membeli dan menggunakan produk, ternyata 

kualitas produknya baik. Kualitas yang dberikan bersama-sama dengan 

pelayanan akan mempengaruhi persepsi konsumen. Ada delapan elemen 

dari kualitas produk, yakni kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, 

pelayanan, estetika, sesuai dengan spesifikasi, dan kualitas penerimaan. 

2. Menentukan Harga 

 



37 
 

 Pembeli biasanya memandang harga sebagai indikator dari kualitas suatu 

produk. Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai dasar menduga 

kualitas produk. Maka konsumen cenderung berasumsi bahwa harga yang 

lebih tinggi mewakili kualitas yang tinggi. 

3. Menentukan faktor situasi dan personal 

 Faktor situasi atau lingkungan dan pribadi, mempengaruhi tingkat 

kepuasan seseorang terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya. Faktor 

situasi seperti kondisi dan pengalaman akan menuntut konsumen untuk 

datang kepada suatu penyedia barang atau jasa, hal ini mempengaruhi 

harapan terhadap barang atau jasa yang akan di konsumsinya. 

4. Menentukan Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan 

manusia. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa sangat bergantung pada 

kualitas jasa yang diberikan (Tjiptono, 1997: 87). 

 

 


