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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Tentang Komunikasi 

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Vardiansyah, 2004:3), kata 

“komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti membuat 

kebersamaan atau membangun kebersamaan atau membangun kebersamaan antara 

dua orang atau lebih. Akar katanya communis adalah communico, yang artinya 

berbagi (Stuart, 1983). Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama 

melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja (verb) dalam bahasa 

Inggris, communicate, berarti : 

a. Untuk bertukar pikiran – pikiran, perasaan perasaan, dan informasi.

b. Untuk membuat tahu.

c. Untuk membuat sama, dan

d. Untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik.

Sedangkan dalam kata benda (noun), communication, berarti : 

a. Pertukaran symbol, pesan – pesan yang sama, dan informasi

b. Proses pertukaran di antara inividu – individu melaluisistem simbol – simbol

yang sama.

c. Seni untuk mengekspresikan gagasan – gagasan; dan

d. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart, 1983).
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Sedangkan dalam Buku Komunikasi Organisasi, definisi komunikasi menurut 

Carl I. Hovland, Janis and Kelley adalah : 

“Communication is the process by which an individual transmits stimuly 

(usually verbal) to modify the behavior of other individuals”. 

“Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus 

yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada 

definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai 

suatu hal”.(Muhammad, 2009 : 2) 

2.1.1 Unsur-Unsur Komunikasi 

Komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya 

bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. 

Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Adapun unsur-

unsur komunikasi tersebut menurut Cangara (2008) dalam bukunya Pengantar Ilmu 

Komunikasi adalah sebagai berikut : 

a. Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khlayak atau 

komunikan. Karena itu komunikator bisa disebut pengirim, sumber, source, 

encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikator 

memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan 
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jalannya komunikasi. Oleh karena itu, seorang komunikator harus terampil 

berkomunikasi, dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas. 

b. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka 

atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, 

informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa inggris pesan biasanya 

diterjemahkan dengan kata massage, content atau informasi. 

c. Media 

Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa 

dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling dominan dalam 

berkomunikasi adalah pancaindra manusia seperti mata dan telinga. Pesan-pesan 

yang diterima pancaindra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk 

mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan 

dalam tindakan. Akan tetapi, media yang dimaksud dalam buku ini, ialah media 

yang digolongan atas empat macam, yakni: Media antarpribadi, untuk hubungan 

perorang (antarpribadi) media yang tepat digunakan ialah kurir/utusan, surat, dan 

telpon. Media kelompok, Dalam aktivitasa komunikasi yang melibatkan khlayak 

lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak digunakan adalah 

media kelompok, misalnya, rapat, seminar, dan konperensi. Rapat biasanya 
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digunakan untuk membicarakan hal-hal penting yang dihadapi oleh suatu 

organisasi. Seminar adalah media komunikasi kelompok yang biasa dihadiri 150 

orang. Konferensi adalah media komunikasi yang dihadiri oleh anggota dan 

pengurus dari organisasi tertentu. Ada juga orang dari luar organisasi, tapi 

biasanya dalam status peninjau. Media publik, kalau khalayak lebih dari 200-an 

orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media publik. 

Misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya. Media massa, jika 

khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, maka biasanya 

digunakan media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan 

televisi. 

d. Penerima 

Penerima adalah  pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber.  

Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai 

atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah, seperti 

khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa Inggris disebut audience atau 

receiver. Dalam proses komunikasi telah dipahami bahwa keberadaan penerima 

adalah akibat karena adanya sumber. Tidak adanya penerima jika tidak ada 

sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena 

dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima 
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oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali 

menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. 

e. Pengaruh atau Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini 

bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, 

pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau pengetahuan, sikap, dan tindakan 

seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi 

Adapun beberapa fungsi komunikasi menurut Mulyana (2005:26) dalam 

bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar sebagai berikut : 

a. Komunikasi Sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyarakan bahwa 

komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, untuk kelangsungan 

hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, 

antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan 

dengan orang lain. 

1. Pembentukan konsep diri 

Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita peroleh lewat 

informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Konsep diri yang paling dini 

umumnya dipengaruhi oleh keluarga, dan orang – orang dekat lainnya dekat 
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sekitar kita, termasuk kerabat, mereka itulah yang disebut dengan significan 

others. 

2. Pernyataan eksistensi diri 

Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut 

aktualisasi diri atau lebih tepat lagi pernyataan eksistensi diri. 

3. Untuk keberlangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh 

kebahagiaan. 

Komunikasi dalam konteks apapun, adalah bentuk dasar adaptasi terhadap 

lingkungan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan 

emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. 

Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk 

pemenuhan diri, untuk merasa terhibur, nyaman dan tentram dengan diri 

sendiri dan juga orang lain. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat 

dilakuakan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak 

bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi 

tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan – perasaan (emosi) 

kita. 

c. Komunikasi Ritual 

Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, yang 

biasanya dilakukan secara kolektif. 
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d. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi istrumental mempunyai beberapa tujuan umum : menginformasikan, 

mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku 

atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Bila diringkas, maka 

kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). 

Komunikasi yang bersifat memberitahukan atau menerangkan (to inform) 

mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan 

pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya 

akurat dan layak untuk diketahui. 

2.1.3 Proses Komunikasi 

Sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai persamaan dengan bagaimana 

seseorang mengekspresikan perasaan, hal – hal yang berlawanan (kontradiktif), yang 

sama (selaras dan serasi), serta melewati proses menulis, mendengar, dan 

mempertukarkan informasi. 

Menurut Effendy (2008:63), proses komunikasi adalah berlangsungnya 

penyampaian ide, informasi, opini, kepercayaan, perasaan dan sebagainya oleh 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang, misalnya bahasa, 

gambar, warna, dan sebagainya yang mempunyai syarat. 

Menurut Rosmawaty (2010), proses komunikasi (communication process) 

terdiri atas enam tahap, yaitu : 
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a. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan 

Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, maka pengirim pesan harus 

menyiapkan idea tau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau 

audience. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terbentang luas 

dihadapan kita. Dunia ini penuh dengan berbagai macam informasi, baik yang 

dapat dilihat, didengar, dicium, maupun diraba. Ide – ide yang ada dalm benak 

kita disaring dan disusun ke dalam suatu memori yang ada dalam jaringan otak, 

yang merupakan gambaran persepsi kita terhadap kenyataan. 

b. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan 

Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti 

dengan sempurna. Proses komunikasi dimulai dengan adanya ide dalam pikiran, 

yang kemudian diubah ke dalam bentuk pesan – pesan seperti dalam bentuk kata 

– kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, untuk kemudian dipindahkan kepada 

orang lain. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim 

pesan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek (apa yang ingin 

disampaikan), maksud (tujuan), audiens, gaya personal, dan latar belakang 

budaya. 

c. Pengirim menyampaikan pesan 

Setelah mengubah ide – ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah 

memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada 

kepada si penerima pesan. 
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d. Penerima menerima pesan 

Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi, bila pengirim 

mengirimkan suatu pesan dan penerima pesan tersebut. Pesan yang diterima ada 

kalanya sempurna, namun tidak jarang hanya sebagian kecil saja. 

e. Penerima menafsirkan pesan 

Setelah penerima menerima suatu pesan, tahap berikutnya ialah bagaimana ia 

dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah 

dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima pesan. Selanjutnya, 

suatu pesan baru dapat ditafsirkan secara benar bila penerima pesan telah 

memahami isi pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. 

f. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. 

Umpan balik (feedback) adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai 

komunikasi. Ia merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan 

pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Setelah menerima pesan, 

penerima akan memberi tanggapan dengan cara tertentu dan memberi sinyal 

terhadap pengirim pesan. Umpan balik memegang peranan penting dalam proses 

komunikasi, karena ia memberi kemungkinan bagi pengirim untuk menilai 

efektivitas suatu pesan. Di samping itu, adanya umpan balik dapat menunjukan 

adanya faktor – faktor penghambat komunikasi, misalnya perbedaan latar 

belakang, perbedaan penafsiran kata – kata, dan perbedaan reaksi secara 

emosional. 
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2.2 Pemahaman Tentang Audit Komunikasi 

Definisi Audit Komunikasi menurut Gerald Goldhaber (1990:344) dalam 

bukunya Hardjana (2000:09) yang berjudul Audit Komunikasi : Teori dan Praktek, 

yakni sebagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh para akuntan dan 

para dokter memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan klien-

kliennya, demikianlah audit komunikasi memberikan informasi dini yang dapat 

mencegah suatu kehancuran besar. Tujuan dari adanya audit komunikasi yaitu 

menyingkap kemacetan-kemacetan informasi dan hambatan-hambatan terhadap 

komunikasi. 

Terdapat tiga model dalam audit komunikasi, yakni (1) model struktur 

konseptual (conceptual structure model) yang diajukan oleh Howard Greenbaum. 

Model struktur konseptual mungkin mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada 

kedua model lainnya, karena mampu mendorong pemikiran dan keyakinan tentang 

pentingnya dasar-dasar konseptual dalam pelaksanaan audit sistem, kebijakan, dan 

program komunikasi. (2) Model profil komunikasi keorganisasian (organizational 

communication profile) dan (3) model evaluasi komunikasi organisasi (organizational 

communication evaluation) yang dirintis oleh Keith Davis. (Goldhaber, 1990: 337). 

Audit komunikasi dapat dilakukan kapan saja. Terutama ketika muncul 

persoalan besar yang harus dipecahkan sehingga audit perlu dilakukan untuk 

mengetahui gambaran yang  ada saat itu untuk dijadikan pangkal bagi pengembangan 

perencanaan program komunikasi, misalnya ketika program-program komunikasi 
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yang dijalankan kehilangan kredibilitas dan  ketika organisasi terpojok sehingga 

harus melakukan pemangkasan program dan anggaran (Hardjana, 2000 :18-20). 

Pada dasarnya alasan pokok penyelenggaraan audit komunikasi adalah karena 

eksekutif ingin mengetahui bagaimana sistem komunikasi yang sudah diterapkan bagi 

organisasinya dilaksanakan untuk menghadapi situasi tertentu. Dan tujuan pokok dari 

audit komunikasi adalah meningkatkan efektifitas sistem komunikasi organisasi. 

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa penyelenggaraan audit 

komunikasi bermanfaat bagi kelangsungan dan efektivitas komunikasi dalam 

organisasi, yakni (Hardjana, 2000:16-17).: 

a. Untuk mengetahui apakah dan dimana terjadi kelebihan (overload) atau 

kekurangan (underload) muatan komunikasi berkaitan dengan topik, sumber dan 

saluran komunikasi. 

b. Untuk  menilai  kualitas  informasi  dan  mengukur  kualitas  hubungan- 

hubungan  komunikasi  secara  khusus  mengukur  kepercayaan  antar pribadi 

(trust), dukungan, keramahan, dan kepuasan kerja. 

c. Untuk mengenali jaringan-jaringan yang aktif operasional komunikasi non 

formasl dan membandingkannya dengan komunikasi formal. 

d. Untuk   mengetahui   sumber-sumber   kemacetan   (bottleneck)   arus informasi   

dan para penyaring informasi (gatekeeper) dengan memperbandingkannya 

dengan peran masing-masing dalam jaringan komunikasi. 

e. Untuk mengenali  kategori  dan  contoh  pengalaman  dan  peristiwa komunikasi 

yang positif maupun negatif. 
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f. Untuk menggambarkan pola-pola komunikasi  pada  tingkat  pribadi, kelompok 

maupun organisasi berkaitan dengan komponen komunikasi, frekuensi dan 

kualitas interaksi. 

g. Untuk memberikan rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu 

dilakukan. 

Sedangkan alasan-alasan diselenggarakannya audit komunikasi adalah 

(Hardjana, 2000:17-18).: 

a. Untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik. 

b. Ingin membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan 

peluang yang mungkin terbuang. 

c. Ingin melakukan evaluasi atas kebijakan baru atau praktek komunikasi yang 

terjadi. 

d. Ingin memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lain. 

e. Ingin menyususn anggaran kegiatan komunikasi. 

f. Ingin menetapkan patok banding. 

g. Ingin mengukur kemajuan dan perkembangan dengan membandingkannya 

dengan patok banding tadi. 

h. Ingin mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. 

i. Ingin membangun landasan dan latar belakang guna mengembangkan  kebijakan  

dan  program  komunikasi  baru. 
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2.2.1 Hambatan Dilakukannya Audit Komunikasi 

Meski sudah diketahui manfaat melakukan audit komunikasi pada suatu 

organisasi secara periodik, namun audit komunikasi masih tetap tidak populer, hal  ini 

disebabkan oleh karena audit komunikasi yang bersifat kompleks, yakni meliputi 

segala macam aspek komunikasi mulai dari sumber, media,  proses,  arti  dan  pesan,  

bentuk komunikasi, dampak dan konteks komunikasi sehingga audit komunikasi  

terdiri dari banyak kegiatan yang dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan 

waktu yang lama. 

Selain itu, audit komunikasi juga menuntut keahlian atau pengetahuan yang   

mendalam dibidang-bidang non komunikasi seperti bisnis dan manajemen. Satu hal 

lagi yang menghambat perkembangan atau dilakukannya audit komunikasi adalah 

dampak yang muncul setelah dilakukan audit yang dianggap mengerikan. Hal ini   

karena audit menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin tidak siap untuk  

dihadapi misalnya berupa pemotongan anggaran, perampingan, reorganisasi atau 

bahkan hilangnya program-program yang tidak pernah dipersoalkan sebelumnya. 

2.2.2 Pendekatan dan Model Audit Komunikasi 

Alasan dan tujuan diatas berpengaruh terhadap pendekatan dan model yang 

akan digunakan. 

a. Pendekatan Audit Komunikasi 

Pendekatan laporan audit komunikasi ada tiga macam, yakni (Hardjana,  

2000:30-40) : 
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1.   Pendekatan konseptual yang berkaitan dengan kinerja organisasi dibidang 

komunikasi atau efektivitas sistem komunikasi. Untuk itu diawali dengan 

pemilihan standar untuk mengukur kinerja organisasi, yakni mengukur 

sejauhmana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan – kegiatan  

komunikasi tercapai. Kemudian diaplikasikan pada pemeriksaan kinerja  

organisasi. Efektivitas itu sendiri berkaitan dengan berapa besar dampak  

kegiatan penyebaran informasi atau tingkat kesesuaian antara penyampaian 

informasi dan kebutuhan informasi. Efektivitas komunikasi dapat diukur 

dengan enam kriteria, yakni penerima komunikasi (receiver), isi pesan 

(content), ketepatan waktu (timing), saluran (media), format kemasan 

(format) dan sumber (source). 

2.   Pendekatan survei sebagai alat tunggal, merupakan riset evaluasi lapangan 

yang paling banyak dilakukan. Hampir semua riset evaluatif dalam 

komunikasi organisasi termasuk dalam kategori ini, diantaranya riset 

homofili yang mengukur efektivitas komunikasi berdasarkan kemiripan ciri-

ciri (frame of reference) antara penyampai dan penerima komunikasi, riset 

kecemasan atau ketidak amanan karyawan dengan berbagai posisi dalam 

jaringan interaksi, riset kredibilitas yang berkaitan dengan hubungan 

manusiawi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, khususnya 

keandalan, riset kontingensi yang mencari kondisi-kondisi kritis yang 

berpengaruh pada komunikasi baik kondisi mikro maupun makro yang 

menimbulkan masalah, riset jaringan yang mencari hubungan antar anggota 
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dalam kelompok maupun antar kelompok, kemudian  menghubungkannya 

dengan macam-macam aspek komunikasinya, seperti kebutuhan, kepuasan 

dan kinerja, serta riset efektivitas komunikasi dan organisasi yang 

memeriksa hubungan komunikasi efektif dan kinerja organisasi. 

3.   Pendekatan prosedur yang lebih mengutamakan proses penyelenggaraan 

audit komunikasi dari pada alat-alat pengukuran yang digunakan. 

Pendekatan ini paling kompleks, karena melibatkan sekelompok auditor 

dengan alat ukur ganda untuk seluruh organisasi dalam suatu kurun. 

b. Model Audit Komunikasi 

Model-model dominan audit komunikasi dapat dimasukan dalam tiga kategori, 

berikut ini (Hardjana, 2000:40-58) : 

1.   Model struktur konseptual adalah audit komunikasi keorganisasian untuk 

memahami kaitan antara maksud atau tujuan akhir komunikasi organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organiasasi, tata kerja atau prosedur 

pelaksanaan meliputi pemanfaatan jaringan komunikasi, adopsi kebijakan 

komunikasi dan pelaksanaannya dan struktur organisasi yang mencakup unit 

kerja, jaringan komunikasi fungsional, kebijakan dan kegiatan komunikasi. 

Model ini  mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada dua model 

lainnya namun model ini pun tersulit dilaksanakan dibandingkan dua model 

lainnya itu. 

2.   Model profil keorganisasian merupakan model analisis fungsional sistem 

organisasi untuk memeriksa keadaan masa kini sehingga dapat diketahui 
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kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu organisasi dan menemukan 

jalan-jalan yang dapat dipergunakan untuk memperbaikinya, sehingga 

efektivitas organisasi dapat tercapai. Adapun unsur-unsur yang perlu 

diperiksa menurut Edgar Schein adalah komunikasi, peran dan fungsi 

anggota dalam kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 

norma dan pertumbuhan kelompok, kepemimpinan dan kewenangan, kerja 

sama maupun persaingan antar kelompok. Analisis ini memandang 

komunikasi keorganisasian sebagai faktor penyebab efektif maupun tidak 

efektifnya kerja fungsional organisasi. Langkah-langkah pelaksanaan 

analisis ini disusun berdasarkan tujuh variable penting yang mempunyai 

pengaruh besar pada sosok komunikasi, yakni kepuasan organisasi, iklim 

komunikasi, kualitas media, kemudahan perolehan informasi, penyebaran 

informasi, muatan informasi, kemurnian pesan dan budaya organisasi. 

Melalui analisis ini dapat diketahui peristiwa-peristiwa kritis yang terjadi 

dalam organisasi. 

3.   Model evaluasi komunikasi merupakan pemeriksaan dan penilaian atas 

praktek dan kegiatan komunikasi pada situasi tertentu. Informasi yang 

diperoleh dapat dijadikan patok banding bagi manajemen untuk 

memperbaiki system komunikasi internal dan eksternal, perbaikan dalam 

perencanaan dan pengendalian manajemen dan menjembatani berbagai 

rumpang dalam system komunikasi. 
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2.3 Pemahaman Tentang Branding 

Menurut para ahli, definisi brand (merek) adalah : 

a. Brand atau merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, 

manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli (Kotler Amstrong, 

2007:283). 

b. Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi yang mensimbolisasikan 

produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut (Janita, 

2005:15). 

Brand adalah identitas tambahan dari suatu produk yang tak hanya 

membedakannya dari produk pesaing, namun merupakan janji produsen atau kontrak 

kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa 

sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari 

sebuah produk. Merek dapat memiliki enam level pengertian (Kotler, 2005:460) : 

a. Atribut 

Atribut berarti bahwa merek mengingatkan pada atibut-atribut tertentu. 

b. Manfaat 

Manfaat berarti bahwa atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional 

dan emosional. 

c. Nilai 

Nilai berarti bahwa merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. 

d. Budaya 

Budaya berarti bahwa merek juga mewakili budaya tertentu. 
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e. Kepribadian 

Kepribadian berarti bahwa merek juga mencerminkan kepribadian tertentu. 

f. Pemakai 

Pemakai berarti bahwa merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan merek tersebut. 

Beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas merupakan pengertian 

Branding dari beberapa ahli. Dengan demikian, branding dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang berupa simbol, nama, gambar, logo, atau kombinasi dari 

beberapa unsur tersebut menunjukkan perbedaan yang dimiliki oleh suatu produk 

barang atau jasa dengan produk milik kelompok lain. Perbedaan ini menunjukkan 

kekhasan suatu produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Corporate branding yang sukses dibangun dari hubungan yang kuat antara apa 

yang top management perusahaan coba untuk capai (strategic vision), apa yang 

karyawan perusahaan yakini dan percaya (organizational culture), dan bagaimana 

pihak luar stakeholder mencitrakan perusahaan tersebut (corporate image). Ketiga 

faktor tersebut akan mampu mengidentifikasi dan menentukan kinerja sebuah 

coroporate brand. Ada lima hal terpenting dalam membangun sebuah corporate 

branding (Aaker, 2004) :  

a. People 

Sumber daya manusia yang ada pada perusahaan, terutama pada perusahaan jasa 

yang memberikan pelayanan secara langsung sangat berpengaruh pada 

pembentukan image dari sebuah corporate brand. Jika pegawai dalam perusahaan 
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jasa terlihat ramah dengan konsumen, memiliki respon dan kompetensi yang 

baik, maka sebuah corporate brand akan mendapatkan lebih banyak perhatian, 

lebih dihargai, disukai dan akhirnya menciptakan kesetiaan konsumen. Tingkah 

laku dan budaya karyawan perusahaan dapat membuat konsumen melakukan 

berbagai tindakan positif dalam corporate brand.  

b. Values and Priorities 

Nilai-nilai dan prioritas adalah hal terpenting dalam sebuah perusahaan. Nilai dan 

prioritas ini akan dipegang teguh oleh perusahaan dalam keadaan apa pun dan 

menjadi dasar penentuan strategi bisnis perusahaan. Inovasi, kualitas dan fokus 

terhadap konsumen biasanya menjadi nilai-nilai dan prioritas utama yang 

dipegang oleh sebuah perusahaan. Inovasi, kualitas dan fokus terhadap konsumen 

mampu mendukung terciptanya corporate brand.  

c. Innovation 

Sebuah organisasi yang memiliki citra sebagai perusahaan yang berinovasi tinggi 

akan mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebuah inovasi mampu 

meningkatkan penerimaan konsumen terhadap produk-produk baru yang 

ditawarkan oleh perusahaan.  

d. Perceived Quality 

Perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen membutuhkan 

sebuah komitmen akan kualitas dari suatu organisasi. Menciptakan sebuah 

perceived quality lebih sulit daripada menciptakan persepsi inovatif. Sebuah 

persepsi perlu untuk dibentuk dan dijaga. Segala hal kecil yang dapat dilihat dan 
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dirasakan oleh konsumen yang berkaitan dengan perusahaan dapat 

mempengaruhi perceived quality.  

e. Concern for Customers 

Sebuah perusahaan harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap 

konsumen. Apabila konsumen merasa dihargai dan diperlakukan dengan prioritas 

yang tinggi, maka konsumen akan membicarakan hal yang baik mengenai 

perusahaan tersebut. 

2.3.1 Strategi Brand 

Dalam upaya mempertahankan atau memperluas pasar yang ada, Philip Kotler 

(2005 : 115-117) mengajukan beberapa strategi merek yang bisa dijadikan alternatif, 

yaitu : 

a. Strategi perluasan merek ialah setiap usaha pemanfaatan merek yang sudah 

berhasil untuk memasarkan produk baru atau produk yang dimodifikasi. 

b. Keputusan merek-ganda (multi-brand decision), yaitu penjual membuat dua atau 

lebih merek dalam kategori atau kelompok produk yang sama. 

c. Keputusan penempatan kembali merek (brand-repositioning decision), yaitu 

bagaimanapun baiknya penempatan (posisi) merek tertentu di pasar, perusahaan 

harus meninjaunya di kemudian hari di karenakan mungkin saja pesaing 

memasarkan merek baru yang mirip dengan merek perusahaan sehingga bagian 

pasar berkurang atau karena konsumen mulai beralih ke merek lain, sehingga 

jumlah permintaan untuk merek milik perusahaan menyusut.  
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2.3.2 Promosi 

Kegiatan promosi tidak boleh berhenti hanya pada memperkenalkan produk 

pada konsumen saja. Akan tetapi harus dilakukan dengan upaya untuk 

mempengaruhinya agar konsumen tersebut menjadi senang kemudian membeli 

produknya. Menurut Gitosudarmono (2000: 237) “Promosi merupakan kegiatan yang 

ditujukan untuk memengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka 

menjadi senang lalu membeli produk tersebut”. Adapun alat – alat yang dapat 

digunakan untuk mempromosikan suatu produk, dapat dipilih beberapa cara yaitu : 

a. Iklan 

Iklan merupakan alat utama bagi pengusaha untuk memengaruhi konsumennya. 

Iklan ini dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, 

bioskop, televisi ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau 

tempat – tempat yang strategis. Dalam membaca atau melihat iklan ini 

diharapkan konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh lalu tertarik untuk 

membeli produk yang diiklankan. 

b. Promosi penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan adalah merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan 

produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk 

melihatnya dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu maka 

produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Bentuk yang termasuk dalam 
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sales promotion adalah memberikan contoh gratis kepada konsumen, dengan 

mengadakan demonstrasi penggunaan barang. 

c. Publisitas 

Publikasi merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh pengusaha untuk 

membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka 

menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Cara ini dilakukan 

dengan cara memuat berita tentang produk atau perusahaan yang menghasilkan 

produk tertentu di media massa. Misalnya saja berita di surat kabar, berita di 

radio atau televisi, maupun majalah tertentu dan sebagainya. Dengan memuat 

berita itu maka para pembaca secara tidak sadar telah dipengaruhi oleh berita 

tersebut. Publisitas merupakan suatu alat promosi yang mampu membentuk opini 

masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai usaha untuk 

“menyosialisasikan” atau “memasyarakatkan” suatu produk. 

d. Personal Selling 

Personal Selling merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak 

langsung dengan para calon konsumen. Dengan kontak langsung ini diharapkan 

akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara perusahaan dengan calon 

konsumen itu. Kontak langsung ini akan dapat memengaruhi secara lebih intensif 

para konsumen, karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan dan 

selera konsumen serta gaya hidupnya, dan dengan demikian pengusaha dapat 

menyesuaikan cara pendekatan atau komunikasi dengan konsumen itu secara 
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lebih tepat yang sesuai dengan konsumen yang bersangkutan, yang termasuk 

dalam kategori personal selling ini adalah : 

1. Door to door selling 

2. Mail order 

3. Telephone selling 

4. Direct selling 

Keempat bentuk promosi tersebut di atas yaitu iklan, promosi penjualan, 

publisitas, dan personal selling, oleh pengusaha haruslah dikombinasikan sedemikian 

rupa sehingga akan mampu secara efektif untuk memengaruhi konsumen agar 

menjadi tertarik untuk membeli produk yang dipasarkannya itu. Berdasarkan 

kenyataan inilah maka diperlukan suatu strategi promosi yang efektif dan efisien 

sehingga produk akan cepat dikenal dan disenangi konsumen secara cepat dan murah. 

Tujuan utama mengadakan promosi adalah untuk memberikan informasi, 

untuk mempengaruhi (persuasi), dan untuk mengingatkan kembali konsumen 

terhadap produk perusahaan. Promosi penjualan merupakan bagian dari promotional 

mix.  


