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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Marketing 

2.1.1 Pengertian  

 Menurut Assauri (2010: 5) menyatakan pemasaran adalah sebagai usaha untuk 

menyediakan dan meyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada orang – orang 

yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan 

komuikasi yang tepat. 

 Menurut Fandy Tjiptono (dalam Priansa 2017: 30-31) menyatakan bahwa 

dalam peranan startegisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara perusahaan dan lingkungannya dalam rangka mencari pemecahan 

atas masalah penentu dua pertimbangan pokok yaitu bisnis yang akan dimasuki pada 

masa mendatang dan cara bisnis yang dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses 

dalam lingkungan persaingan atas dasar perspeltif distribusi, produk, harga, dan 

promosi (bauran pemasaran) 
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2.1.2 Fungsi dan Tujuan Marketing 

 Fungsi pemasaran menurut Deliyanti (2010:3) fungsi pemasaran dibagi 

menjadi tiga: 

a. Fungsi Pertukaran 

Dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan 

menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk (barter) 

untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. 

b. Fungsi distribusi fisik 

Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta 

menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen 

dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan sebagainya. Penyimpanan 

produk mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat 

dibutuhkan. 

c. Fungsi Perantara 

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat 

dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubugkan aktivitas pertukaran 

dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain penggunaan resiko, 

pembiayaan, pencarian informasi serta standarisasi dan penggolongan (klasifikasi) 

produk. 

Tujuan pemasaran menurut Peter Drucker (dalam Kotler 2009: 7) yaitu bukan 

untuk memperluas hingga kemana-mana, tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui 
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dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok 

dengan pelanggan selanjutnya menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran 

hendaknya menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Semua yang 

dibutuhkan selanjutnya adalah menyediakan produk dan jasa itu. 

 

2.2 Public Relations 

2.2.1 Pengertian 

 Menurut Cutlip dan Center (dalam Setyodarmodjo, 2003: 16-17) Public 

Relations adalah suatu usaha yang terencana untuk mempengaruhi pendapat dan 

kegiatan melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam masyarakat berdasarkan 

komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Sedangkan menurut Rex Harlow dalam 

bukunya adalah proses (rangkaian kegiatan) suatu organisasi untuk meneliti dan 

menilai kebutuhan dan keinginan dari kelompok – kelompok masyarakat yang 

berkepentingan agar dapat melakukan tindakan – tindakan dan perlakuan – perlakuan 

yang sesuai terhadap mereka, 

 Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2005: 268) dalam buku efektif public 

relations ada empat proses Public Relations, Yaitu: 

a. Pengumpulan data 

b. Perencanaan dan program 

c. Aksi dan Komunikasi 
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d. Evaluasi  

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Public Relations 

 Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai fungsi Public Relations 

yang berguna bagi penelitian. Berikut pendapat ahli mengenai fungsi Public Relations 

Menurut Effendy (2002: 9) mengemukakan bahwa ada empat fungsi dari Public 

Relations yaitu:  

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Public 

Relations bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan perusahaan/ organisasi.  

2.  Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik baik 

publik eksternal maupun publik internal. Public Relations menjalin 

hubungan baik dengan berbagai kalangan publik baik internal maupun 

ekternal.  

3.  Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik 

kepada organisasi. Public Relations berfungsi dalam mengkomunikasikan 

informasi organisasi kepada publik dan mengkomunikasikan opini publik 

kepada organisasi.  

4.  Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. Public Relations berfungsi memberi pelayanan yang baik terhadap 

publik dan memberi nasihat kepada pimpinan organisasi. 
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 adapun tujuannya dari Public Relations menurut Bertram R. Canfield dan 

Frazier Moore (dalam Danandjaja, 2011 : 44) tujuan Public Relations yaitu:  

1. Mengabdi kepada kepentingan publik. Public Relations selalu siap 

mendengarkan dan melayani keinginan public 

2. Menjaga atau memelihara komunikasi yang baik. Public Relations dapat 

melakukan komunikasi yang baik 

3. Menitikberatkan kepada moral dan tingkah laku yang baik. Public Relations 

memiliki moral dan tingkah laku yang baik.  

 Dari bahasan di atas, bahwa tujuan Public Relations adalah untuk mengabdi 

kepada perusahaan, menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan publik, 

serta menjaga moral dan perilaku yang baik untuk terciptanya persepsi yang baik dari 

publik terkait perusahaan. 

2.2.3 Macam – Macam Publik 

 Public Relations telah memasuki berbagai sector pekerjaan yang ada. Hal ini 

bisa dilihat dari munculnya public relations di dunia sosial, bisnis dan industry, 

pendidikan, kesehatan, politik, pemerintah dan lain sebagainya. Menurut Hairunnisa 

(2015: 46) penerapan public relations pada sector - sector tersebut dianalogikan 

dengan munculnya macam – macam public relations. Yaitu; Public Relations 

Pemerintah, Public Relations  Industry dan Bisnis, Public Relations Sosial, Public 

Relations Organisasi Internasional. 
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1. Public Relations Pemerintah 

Public Relation di dunia pemerintahan lebih dikenal dengan istilah Hubungan 

Masyarakat (HUMAS). Humas dalam pemerintahan digunakan untuk 

mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Tentunya 

kebijakan yang dipublikasikan adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap 

masyarakat. Misalnya, mengenai program keluarga berencana, biasanya disiarkan 

atau dipublikasikan melalui media massa televisi, bisa juga program pemerintah 

mengenai penuntasan banjir melalui baliho atau sebagainya. 

2. Public Relations Industry dan Bisnis 

Perusahan-perusahan besar saat ini sudah pasti memiliki PR atau humas dalam 

membantu manajemen untuk kegiatan komunikasi internal dan eksternal perusahaan. 

Istilah PR ada dalam beberapa nacretarma diantaranya Komunikasi Perusahaan, 

Corporate secretary, General Affair, Public Affair, Departemen Komunikasi dan 

masih banyak lagi istilah lainya yang sering digunakan pada organisasi. Dalam suatu 

perusahaan PR merupakan fungsi manajemen yang turut menentukan sukses atau 

tidaknya operasi suatu perusahaan. Perusahaan industry dan bisnis beriorentasi pada 

keuntungan (provit orientied), hal ini dikarenakan PR industry dan bisnis tidak dapat 

dilepaskan dari prinsip ekonomi. Dengan kata lain, Organisasi  bisnis yang beroprasi 

pada masa sekarang ini harus mulai memikirkan sebuah cara bagaimana ia 

meramalkan, bukan saja situasi pasar, melainkan juga perubahan-perubahan serta 

gejolak-gejolak lain yang terjadi di masyarakat, serta memprediksi bagaimana 

perubahan tersebut akan berpengaruh pada perusahaan.  
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3. Public Relations Sosial 

 Berbeda dengan organisasi komersial yang mendapatkan dana dari keuntungan 

penjualan produk dan jasa, organisasi sosial mendapatkan dana dari anggota 

organisasi dan para donatur. Sehingga perlu bagi PR organisasi sosial melakukan 

komunikasi dengan para anggota dan donator untuk menjaga hubungan baik. Perlunya 

lembaga non propit melakukan komunikasi dengan anggotanya dan para donatur 

adalah untuk menjaga hubungan baik. Seperti diketahui berbeda dengan organisasi 

propit yang sumber dananya untuk kegiatanya diperoleh dari keuntungan penjualan 

produk atau jasa. lembaga non propit mendapatkan sumber dana dari para donatur dan 

anggota organisasi. Misalnya, Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi 

non propit yang  kegiatanya sangat di dukung oleh para donatur baik dalam bentuk 

dana atau juga kesediaan para donor untuk menyumbangkan darah. PMI akan berhenti 

kegiatanya jika para donatur  dana atau pendonor darah tidak lagi memberi dukungan. 

Untuk mendapatkan dukungan ini caranya adalah membangun hubungan yang baik.  

4. Public Relations Organisasi Internasional 

Perkembangan PR saat ini sangatlah cepat. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Tidak hanya itu, 

perkembangan dalam segala bidang yang cepat juga mempengaruhi, misalnya bidang 

pariwisata, bidang komunikasi, transportasi, politik, dan sebagainya. Semua itu 

memungkinkan terjadinya kontak atau hubungan antarnegara.(Hairunnisa, 2015: 48-

52) 
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2.3 Marketing Public Relations 

2.3.1 Hubungan Public Relations Dengan Pemasaran  

 Merupakan aspek Public Relations dengan orientasi pemasaran bisa diistilah 

kan sebagai Marketing Public Relations. Yang dimana dua aspek komunikasi dan 

pemasaran yang saling berkaitan satu sama lain di sinergikan secara proposional guna 

untuk membuat sebuah startegi pemasaran yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

menangani segala hal yang akan ataupun yang dihadapi perusahaan. Adapun 

pengertian menurut beberapa pakar mengenai Marketing Public Relations  

 Menurut Cutlip & Center (dalam Setyodarmodjo, 2003: 16) Public Relations 

adalah suatu usaha yang terencana untuk mempengaruhi pendapat dan kegiatan 

melalui pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam masyarakat berdasarkan 

komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Sedangkan pendapat Assauri (2010: 5) 

menyatakan pemasaran adalah sebagai usaha untuk menyediakan dan meyampaikan 

barang dan jasa yang tepat kepada orang – orang yang tepat pada tempat dan waktu 

serta harga yang tepat dengan promosi dan komuikasi yang tepat. 

 Pentingnya komunikasi dalam pemasaran, Kotler (2002: 626) memasukan 

Public Relations ke dalam lima bentuk bauran komunikasi pemasaran. Menurutnya, 

Public Relations  merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi dari lima bentuk 

bauran komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk 
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atau citra lembaga pada khalayak. Empat unsur lainnya adalah advertising, sales 

promotion, personal selling, direct marketing. 

 Pada saat Public Relations harus menyingkirkan segala macam perselisihan, 

prasangka, apatisme dan ketidaktahuan. pada saat harus menciptakan pengetahuan, 

pengertian, kehendak baik dan reputasi; pada saat memapankan identitas dan citra 

perusahaan dan pada saat mengubah sikap dan perilaku yang mempunyai pengaruh, 

maka Public Relations jelas berhubungan dengan sejumlah besar unsur dalam bauran 

pemasaran, (Frank Jefkins, 1994: 96). dari penjelasan dapat dikatakan bahwasanya 

ada kaitan satu sama lain antara Public Relations dan pemasaran dalam melakukan 

sebuah tindakan atau aktivitas komunikasi. 

 Semua kegiatan Public Relations sangat kental kaitannya dengan semua 

element bauran pemasaran yang ada di perusahaan, kelebihan Public Relations 

terletak pada aspek komunikasi yang merupakan alat utamanya, yang dimana dengan 

salah satu fungsi Public Relations yaitu menciptakan komunikasi dua arah, anatara 

perusahaan dan pihak eksternal atau konsumen. Komunikasi disini merupakan aspek 

yang penting seperti halnya pemasaran, dengan di sinergikan secara proposional 

antara komunikasi dan pemasaran bisa tercipta startegi pemasaran yang handal. Aspek 

Public Relations dengan orientasi pemasaran dapat disebut juga dengan istilah 

Marketing public relations. 



22 
 

 Konsep Marketing Public Relations pertama kali di cetuskan oleh Thomas L. 

Haris (dalam Soemirat, 2004: 154) bahwa Marketing Public Relations merupakan 

proses perencanaan dan pengevaluasian program –  program yang merangsang 

pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi atau penyebaran informasi 

yang dapat dipercaya dan melalui kesan yang menghubungkan perusahaan dan 

produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan para konsumen.  

 dalam fungsinya, menurut Shimp (2004: 253-256) membagi Marketing Public 

Relations menjadi dua yaitu Marketing Public Relations Proaktif dan Marketing 

Public Relations Reaktif: 

a. Marketing Public Relations Proaktif adalah memperkenalkan produk atau 

revisi produk pada suatu area. Marketing Public Relations Proaktif 

diintegrasikan dengan sarana IMC lainnya untuk menghasilkan exposure 

tambahan tentang produk, kesan yang layak diberitakan, dan kredibilitas. 

Faktor yang terakhir ini, yaitu kredibilitas sangat menentukan keefektifan 

MPR proaktif. 

b. Marketing Public Relations Reaktif upaya perusahaan untuk menyelamatkan 

value merk atau perusahaan akibat adanya isu tidak bagus di public, sehingga 

kerugian penjualan yang tidak dihindarkan dapat dikurangi. 

 Menurut Priansa (2017: 96) Ada tiga tujuan utama dalam melakukan kegiatan 

komunikasi pemasaran yaitu menyebarkan informasi (komunikasi informative), 
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mempengaruhi untuk melakukan pembelian (komunikasi persuasive), dan 

mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi 

mengingatkan kembali). Dan juga tujuan lainnya adalah memunculkan tanggapan dari 

pelanggan atau feedback untuk bisa dianalisi dalam melakukan sebuah kebijakan.  

Tabel 1.3 

Model Hierarki Tanggapan 

Tahap Model 

AIDA 

Model Hierarki 

Efek 

Model Inovasi 

Adopsi 

Model 

Komunikasi 

Tahap 

 

 

Kognitif 

Perhatian Kesadaran 

 

 

Pengetahuan 

Kesadaran Keterbukaan 

 

Penerimaan 

 

Respon 

Kognitif 

Tahap 

 

 

Pengaruh 

Minat 

 

 

Keinginan 

Kesukaaan 

 

Preferensi 

 

Keyakinan 

Minat 

 

 

 

Evaluasi 

Sikap 

 

 

 

Maksud 

Tahap 

 

 

Perilaku 

 

 

 

Tindakan 

Pembelian Percobaan 

 

 

Adopsi 

Perilaku 

Sumber: Kotler  2005 (Dalam Priansa 2017: 97) 

a. Efek Kognitif, yaitu membentuk kesadaran informasi tertentu dalam benak 

pelanggan atau khalayak. 

b.  Efek Afektif, yaitu memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu yang 

diharapkan adalah reaksi pembelian dari pelanggan. 
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c.  Efek Konatif, yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku selanjutnya. 

Perilaku yang diharapkan adalah pembelian ulang. 

 Di dalam pemasaran, tingkat penjualan produk atau brand yang dimiliki 

perusahaan dapat mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan itu terjadi karena 

produk tidak disukai oleh konsumen dan tidak memenehui selera atau kriteria 

konsumen dan juga persaingan dengan competitor. Keputusan pembelian produk 

rokok dipengaruhi oleh banyak faktor semisalnya brand, harga, gaya hidup, iklan, 

distribusi maupun promosi yang dilakukan perusahaan untuk audience atau 

konsumen. Disamping itu persaingan dengan competitor yang ketat merupakan salah 

satu faktor besar dalam keputusan pembelian suatu produk, Banyaknya perusahaan 

yang bergerak di bidang industry rokok membuat para pelaku didunia bisnis industri 

ini bersaing dalam melakukan startegi komunikasi pemasaran yang tepat untuk 

konsumen, agar terjadi feedback yang baik untuk perusahaan sehingga menimbulkan 

tingkat loyalitas di benah para konsumennya. 

2.3.2 Peran dan Tujuan Marketing Public Relations 

 Menurut Nurrahman (2010) dalam penelitiannya Startegi Marketing Public 

Relation Perpaduan beberapa program, strategi komunikasi pemasaran dengan dasar 

pemasaran program kerja Public Relation dalam upaya peningkatan brand awareness 

ataupun brand knowledge dengan tujuan dapat berlangsungnya kegiatan pemasaran 

dalam  jangka waktu yang panjang. Pemasaran tersebut termasuk dalam buaran 
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pemasaran, dan juga dapat sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan 4P: 

Product, Price, Placement dan promotion, yang merupakan sarana untuk mencapai 

tujuan pemasaran. maka dari itu bisa dikatakan bahwa peran Marketing Public 

Relations itu sendiri adalah sebagai penentu dalam penetapan product, price, 

placement dan promotion. 

 Sehingga Marketing Public Relations sangat efektif dalam membangun brand 

awareness dan brand knowledge. Marketing Public Relations juga efektif untuk 

berinteraksi dengan masyarakat setempat dan menjangkau kelompok dan etnis 

tertentu. 

 Adapun beberapa tujuan dari adanya Marketing Public Relations menurut 

Suparno (2011:57) antara lain untuk memposisikan perusahaan sebagai pemimpin dan 

ahli dalam bidang pemasaran, membangun kepercayaan konsumen, pengenalan 

produk baru, menghidupkan kembali produk dan mereposisi produk yang sudah 

ditampilkan sebelumnya, mengkomunikasikan keuntungan baru dari produk yang 

lama, mempromosikan penggunaan baru pada produk yang lama, melibatkan orang 

dengan produk, membangun ketertarikan terkait kategori produk, membuka pasar 

baru, mencapai pasar sekunder. 

 Dalam konteks ini produk, kategori, pasar yang dimaksud dalam bahasan 

diatas adalah produk-produk, pasar, yang terkait dengan perusahaan rokok Putra Masa 

Depan.  
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2.3.3 Aktivitas Marketing Public Relations 

 Merujuk pada penjelasan Gani (2014) bahwa aktivitas Marketing Public 

Relations dapat memberikan nilai tambahan terutama dalam beberapa cara yaitu,  

1. Membangun daya tarik pasar sebelum munculnya periklanan di media  

2. Mendorong program komunikasi dimana tidak ada periklanan  

3. Menjadi sebagai contoh pemberitaan mengenai produk baru yang merupakan 

suatu peluang bagi para pemasar untuk mendapatkan publisitas  

4. Mendramatisasikan produk tersebut sehingga akan meningkatkan keefektifan 

iklan tersebut.  

5. Membuat biaya pemasaran lebih murah 

 Dengan demikian, marketing public relations tidak mengesampingkan peran 

dari kegiatan pemasaran yang dilakukan tetapi sebaliknya, justru memperkuat 

pemasaran. 

 Menurut Priansa (2017: 38) Manajemen pemasaran mengenal empat startegi 

pemasaran yang lazim disebut bauran pemasaran 4P, yaitu product, place, promotion, 

price. 
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Sumber: Kotler dan Amstrong 2012 (dalam Priansa 2017: 40) 

 Kotler dan Amstrong 2012 (dalam Priansa, 2017: 38 – 40) menjelaskan empat 

komponen dalam bauran pemasaran barang, yaitu: 

1. Produk (product) 

Mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk 

atau jasa yang tepat bagi produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam – macam produk atau jasa. 

Produk berupa barang dapat dibeda – bedakan atau diklasifikasikan menurut 

macamnya. Dengan demikian produk barang tidak hanya meperhatikan 

penampilan, tetapi juga berupa produk yang simple, aman, tidak mahal. 

sederhana, dan ekonomis dalam proses produksi dan distribusinya. 

Product

Product Variety,

Quality,

Design,

Packaging,

Brand name,

Price

List Price,

Allowance,

Discount,

Credit term,

Payment periode,

Promotion

Sales promotion,

Advertising,

Personal selling,

Public relations,

Direct marketing

Place

Channels,

Coverage,

Assortment,

Location,

Transportation

Target Customer Intented 
Positioning
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2. Harga (price) 

Sistem manajemen perusahaan akan menentukan harga dasar yang tepat bagi 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/pemasar dan harus 

menetukan startegi yang berkaitan dengan berbagai potongan harga, 

pembayaran biaya pengangkutan (transportasi), serta berbagai variabel biaya 

lain yang terkait. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

dengan manfaat memiliki atau menggunakan produk yang nilainnya 

ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar atau ditetapkan 

oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Penetapan 

harga dan persaingan harga telah dinilai sebagai masalah utama yang dihadapi 

oleh perusahaan.   

3. Distribusi (place) 

Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk 

memasarkan produk, khusunya barang dengan cara membangun suatu saluran 

distribusi, yaitu sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam 

keterlibatan mereka dalam proses yang memungkinkan suatu produk tersedia 

bagi pengguna atau kosumsi oleh konsumen atau pengguna industrial. 

Beberapa cara yang dilakukan dalam distribusi, di antaranya: 

a. Memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai 

menyalurkan produk atau jasa sehingga dapat mencapai pasar sasaran. 

b. Mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan penanganan 

produk secara fisik.  
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4. Promosi (promotion) 

Pemasaran tidak hanya membicarakan produk, harga produk, dan 

mendistribusikan produk, tetapi juga mengkomunikasikan produk kepada 

masyarakat agar produk itu dikenal dan mereka bersedia membeli produk 

tersebut. Untuk mengkomunikasiakan produk perlu disusun suatu startegi 

yang sering disebut dengan startegi bauran promosi yang terdiri atas lima 

komponen utama, yaitu: periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relations), penjulan perseorangan 

(personal selling), pemasaran langsung (direct marketing). 

a. Advertising 

Burke 1985 (dalam Priansa 2017: 174) menyatakan iklan merupakan 

pesan penjualan secara langsung pada khalayak ramai, dengan 

menggunakan berbagai pendekatan dalam rangka menjual berbagai 

macam produk, pelayanan/jasa, atau ide, yang dibayar oleh sponsor 

b. Sales Promotion 

Peter dan Donnelly 2003 (dalam Priansa 2017: 122) promosi penjualan 

merupakan dorongan yang telah dirancang sebelumnya, baik melalui 

media maupun nonmedia, yang dibatasi dalam kurung waktu tertentu, 

ditujukan bagi pelanggan, pengecer ataupun pedagang besar, dalam 

rangka mendorong untuk menggunakan produk, meningkatkan 

permintaan, dan meningkatkan ketersediaan produk. 

c. Public Relations 
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Menurut Cutlip dan Center (dalam Setyodarmodjo, 2003: 16-17) 

Public Relations adalah suatu usaha yang terencana untuk 

mempengaruhi pendapat dan kegiatan melalui pelaksanaan yang 

bertanggung jawab dalam masyarakat berdasarkan komunikasi dua 

arah yang saling memuaskan. 

d. Personal Selling 

Peter dan Donnelly 2004 (dalam Priansa 2017: 220) menyatakan 

bahwa personal selling adalah satu kegiatan dari bagian startegi bauran 

komunikasi, namun tidak seperti periklanan atau promosi penjualan, 

personal selling  melibatkan hubungan komunikasi langsung antara 

penjual (seller) dan konsumen (customer). 

Menurut Priansa (2017: 99) Personal Selling merupakan bentuk 

komunikasi langsung antara penjualan dan konsumen potensial, yang 

dimana penjual berupaya untuk membantu atau membujuk calon 

pembeli. Dengan bertujuan konsumen membeli produk yang 

ditawarkan. komunikasi yang dilakukan bersifat flexible karena 

interaksi personal langsung dengan pembeli. 

e. Direct Marketing 

Robert 2008 (dalam Priansa 2017: 108) menyatakan bahwa direct 

marketing merupakan jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk 

memperoleh tanggapan dari calon konsumen, baik melalui komunikasi 

telepon, surat, email, atau faks. 
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Kelima komponen dalam bauran pemasaran tersebut dapat dikombinasikan 

dan digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan aktivitas pemasaran. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis dengan tema penelitian ini, 

telah dirangkum sebagai berikut: 

 liantari (2012) dengan judul Bauran Komunikasi Pemasaran Hotel UMM INN 

(Studi Pada Marketing Officer UMM INN, Divisi Corporate Marketing). Latar 

belakang penelitian ini, Bauran komunikasi pemasaran merupakan ujung kaki dari 

keberlangsungan kegiatan pemasaran sehingga hal tersebut merupakan kegiatan 

prioritas dalam sebuah perusahaan yang harus di efektifkan ataupun dimaksimalkan, 

ada lima alat bauran utama yang perusahaan lakukan untuk tercapainya tujuan dari 

perusahaan, yaitu periklanan, pemasaranlangsung, promosi penjualan, publisitas, dan 

public relations. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan penting dari berbagai 

alat bauran yang dilakukan untuk melakukan kegiatan komunikasi pemasaran. dengan 

menyinergi berbagai alat bauran tersebut menjadi satu wadah sistem yaitu IMC 

dengan tujuan output komunikasi pemasaran menjadi pesan satu tunggal dan kuat.  




