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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1. Marketing Communication (Komunikasi Pemasaran) 

Komunikasi pemasaran merupakan pendekatan multidisiplin yang 

menggabungkan teori dan konsep antara ilmu komunikasi dan ilmu pemasaran. 

Kajian tersebut menghasilkan kajian “baru” yang disebut dengan komunikasi 

pemasaran atau  marketing communication. Marketing communcation merupakan 

kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang 

bertujuan memberikan informasi perusahaan terhadap target pasarnya (Donni J. 

Priansa, 2017: 94). 

Butler dari University of Chicago adalah orang yang pertama mengadopsi 

konsep pemasaran dari riset-riset penjualan pada tahun 1996. Ia mengambil 

istilah-istilah tersebut dari kajian ilmu ekonomi dari pemikiran teoritik Ricardo 

dan Adam Smith. Pada perkembangannya sejak tahun 1949, pemasaran 

(marketing) dianggap lebih luas, tidak hanya menyangkut unsur-unsur penjualan 

saja, dan mulailah masuk berbagai unsur lain di dalamnya. Pada   tahun 1964, 

bolden memperkenalkan konsep barunya tentang marketing mix. Setelah itu, 

kajian komunikasi pemasaran sudah dipastikan dikenal banyak orang, setelah 

terdapat pengembangan dan penemuan, baru diketahui bahwa komunikasi 

pemasaran itu bersifat multidisipliner.  
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2.1.1. Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Kebanyakan orang mungkin menempatkan komunikasi pemasaran berada 

di bawah periklanan dan promosi, tetapi pada perkembangannya saat ini, 

komunikasi pemasaran muncul sebagai suatu bentuk komunikasi yang lebih 

kompleks dan berbeda. Pada akhirnya, banyak akademisi dan praktisi 

mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai semua elemen promosi dari 

marketing mix yang melibatkan komunikasi antar-organisasi dan target audience 

pada segala bentuknya yang bertujuan untuk performance pemasaran 

(Prisgunanto, 2006). 

Komunikasi adalah proses yang di dalamnya pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antarindividu atau antara organisasi dan organisasi lainnya 

mentransfers nilai-nilai (pertukaran) antar mereka dengan pelanggannya. Dengan 

demikian, jika digabungkan, komunikasi pemasaran yaitu merepresentasikan 

gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang 

menfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya (Terrence A. Shimp: 2010). 

Menurut Prisgunanto (2006), komunikasi dapat secara mudah diartikan 

sebagai proses transfer pesan dalam penyaluran informasi atau message melalui 

sarana atau saluran komunikasi kepada komunikan yang tertuju. Sedangkan 

pemasaran merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi 

dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus dengan 

menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan-
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kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pemasaran merupakan proses penyelarasan 

sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar (Payne, 2003:27) 

Komunikasi pemasaran memegang peranan yang sangat penting bagi 

pemasar atau perusahaan. Tanpa komunikasi, konsumen ataupun masyarakat tidak 

akan mengetahui keberadaan produk atau jasa. 

Penggabungan dari dua kajian: komunikasi dan pemasaran menghasilkan 

kajian “baru” yang di beri nama komunikasi pemasaran (marketing 

communication). Komunikasi pemasaran merupakan aplikasi komunikasi yang 

ditujukan unutk membantu kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Aplikasi 

tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai bentuk media yang digunakan daya 

tarik pesan dan frekuensi penyajian. Penerapan komunikasi bisnis sangat penting, 

khususnya dalam penyampaian pesan-pesan komunikasi yang dihadapkan pada 

berbagai persoalan, seperti: perbedaan persepsi, perbedaan budaya dan 

keterbatasan media yang digunakan. (Soemanegara, 2008: 4) 

Komunikasi pemasaran dapat juga dinyatakan sebagai kegiatan 

komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen dan 

pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai saluran yang dapat 

dipergunakan dengan harapan terjadinya tiga tahapan perubahan, yaitu: perubahan 

pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan sikap seperti folder, poster, banner, 

fliers, televisi, radio, majalah dan surat kabar. Defenisi lain yang dapat diberikan 

untuk komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan 

teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberikan informasi dengan 

harapan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Komunikasi pemasaran merupakan 
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bentuk komunikasi yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran, guna 

meraih segmentasi yang lebih luas. (Mahfoedz, 2010: 9). 

Berdasarkan defenisi sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa 

komunikasi melalui strategi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan teknik-teknik komunikasi yang ditujukan untuk memberikan 

informasi kepada orang banyak dengan harapan agar tujuan perusahaan tercapai. 

Adapun dari definisi komunikasi pemasaran di atas, dapat kita ketahui bahwa 

komunikasi pemasaran merupakan upaya meberikan informasi dari perusahaan 

kepada publiknya tentang produk mereka melalui teknik-teknik komunikasi. 

 

2.1.2. Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Tujuan komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu menyebarkan 

informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan pembelian 

atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan khalayak 

untuk untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali). 

Tujuan komunikasi pemasaran pada dasarnya adalah untuk memberikan efek 

berikut: 

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

pelanggan. 

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

diharapkan adalah reaksi pembelian dari pelanggan. 

c. Efek konatif atau perilaku, yaitu membentuk pola khalayak menjadi 

perilaku selanjutnya. Perilaku yang diharapkan adalah pembelian ulang. 
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2.1.3. Model Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 

kepada publik terutama target market yang menjadi sasaran mengenai keberadaan 

produk yand ditawarkan. Konsep yang secara umum sering digunakan untuk 

menyampaikan pesan adalah apa yang disebut dengan bauran promosi 

(promotional mix). Disebut bauran promosi karena biasanya pemasar sering 

menggunakan berbagai jenis promosi secara simultan dan terintegrasi dalam suatu 

rencana promosi produk.  Terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai 

bauran promosi yaitu iklan (advertising), penjualan tatap muka (personal selling), 

promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat  dan publisitas 

(publicity and public relations), serta pemasaran langsung (direct marketing) 

(Kotler: 2000). Berikut ini flatform komunikasi dari masing-masing elemen 

bauran promosi: 

Tabel 2.1: flatform bauran promosi 

Periklanan 
Promosi 

penjualan 

Hubungan 

masyarakat 

Penjualan 

tatap muka 

Pemasaran 

langsung 

Iklan di media 

cetak dan 

elektronik, 

Kemasan 

gambar 

bergerak, 

Brosur dan 

buklet, Poster 

dan Leflet, 

Direktori, 

Kontes, 

Permainan, 

Undian, 

Lotre, Hadiah, 

Pameran, 

Eksibisi, 

Demonstrasi, 

Kupon, Rabat, 

Pembiayaan 

Bunga 

Press kit, 

Pidato, 

Seminar, 

Laporan 

tahunan, 

Donasi dan 

amal, 

Sponsorship, 

Publikasi, 

Relasi 

Presentasi 

penjualan, 

Pertemuan 

penjualan, 

Program 

insentif, 

Contoh 

Pameran 

perdagangan. 

Katalog, Surat, 

Telemarketing, 

Electronic 

shoping, Tv 

shopping, Fax 

Mail, Voice 

mail. 
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Billboard, 

Display, 

Material 

audiovisual, 

Logo dan 

symbol, 

Videotape 

Rendah, 

Hiburan 

komunitas, 

Lobi, Media 

identitas, 

Majalah 

perusahaan, 

Peristiwa 

Sumber: Sutisna (2002: 268), “Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran”. 

Bandung 

Model komunikasi pemasaran yang biasa dikembangkan pada umumnya 

tidak jauh berbeda. Model komunikasi pemasaran meliputi sender atau juga 

disebut sumber (source). Pertama kali pesan komunikasi datang dari sumber. 

Dalam pemsaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan pemasaran kepada 

konsumen. Pihak yang mengirim pesan dalam hal ini tentu saja pemasar. Proses 

selanjutnya yaitu pemasar menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa 

dipahami dan direspons secara positif oleh penerima dalam hal ini konsumen. 

Pada proses tersebut ditentukan pula jenis komunikasi apa yang akan digunakan. 

Apakah pesan akan disampaikan melalui iklan, personal Selling, promosi 

penjualan, public relation atau dengan direct marketing. Keseluruhan proses dari 

perancangan pesan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai disebut 

proses encoding. Proses encoding ini juga disebut sebagai proses menerjemahkan 

tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-bentuk pesan yang akan dikirimkan 

kepada penerima. 

Proses selanjutnya yaitu menyampaikan pesan melalui media. Jika pesan 

dirancang dalam bentuk iklan, maka pesan harus disampaikan dalam media cetak 
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atau media elektronik. Pesan yang disampaikan dalam  media cetak akan berbeda 

bentuk dan strukturnya dengan pesan yang disampaikan dalam media elektronik. 

Pesan dalam media cetak biasanya bersifat detail dan menjelaskan karakteristik 

produk secara lengkap. Sedangkan pesan yang disampaikan dalam media 

elektronik seperti radio dan televise tidak boleh secara detail menerangkan produk 

karena akang sangat memakan biaya. Proses penyampaian pesan melalui media 

ini disebut sebagai proses transmisi. 

Pesan yang disampaikan melalui media akan ditangkap oleh penerima. 

Ketika pesan diterima, penerima akan memberikan respons terhadap pesan yang 

disampaikan. Respons yang diberikan bisa positif, negatif atau netral.  Respon 

positif tentu saja adalh respons yang diharapkan olej pengirim pesan. Respon 

positif identic dengan terjadinya keserasian antara harapanpengirim pesan dengan 

tanggapan penerima pesan. Dengan kata lain, pesan yang dirancang direspons 

sesuai dengan keinginan perancang pesan. Kesesuaian antara harapan pengirim 

dengan tanggapan penerima inilah yang diharapkan terjadi, karena hal ini akan 

mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Hal yang tidak diharapkan 

terjadi adalah respons negatif atau netral dari konsumen (penerima pesan). Respon 

negative ini terjadi karena tidak terjadi keserasian antara harapan pengirim pesan 

dengan respons yang dilakukan oleh penerima. Pengirim mengharapkan A, 

konsumen mengharapkan B. Jadi ada ketidaksesuaian antara harapan pengirim 

pesan dengan tanggapan konsumen. Proses memberikan respons dan 

mengiterpretasikan pesan yang ditema disebut sebagai proses decoding. Proses 

decoding berarti penerima pesan memberi interpretasi atas pesan yang diterima. 
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Proses decoding ini akan dilanjutkan dengan tindakan konsumen sebagai 

penerima pesan. Jika pesan yang sampai diterima secara positif, maka hal ini akan 

memberikan pengaruh positif pada sikap dan perilaku konsumen. Sikap positif 

konsumen terhadap suatu produk akan mendorong konsumen untuk melakukan 

tindakan pembelian. Tentu saja tidak semua sikao positif diakhiri dengan 

pembelian, karena dibatasi oleh kemampuan daya beli. Sedangkan sikap negatif 

tgerhadap produk akan menghalangi konsumen untuk melakukan tindakan 

pembelian. Oleh karena itu, pembentukan sikap positif terhadap produk sangat 

penting dilakukan oleh pemasar. 

Proses terakhir yaitu umpan balik (feedback) atas pesan yang dikirimkan. 

Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan, 

artinya mendapat respons dan tindakan yang positif dari konsumen, atau justru 

tidak sampai secara efektif. Pengukuran efektifitas pesan tentu saja harus melalui 

proses penelitian. Namun indicator yang dengan mudah bisa dipakai sebagai 

ukuran efektifitas pesan adalah tinfak penjualan produk yang ditawarkan ke pasar. 

Pesan (iklan, brosur, hubungan masyarakat, direct mail, dll) disebut efektif 

(berhasil mencapai tujuan) jika tingkat penjualan produk setelah proses 

penyampaian pesan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika pesan yang 

disampaikan disebut tidak efektif jika setelah pesan disampaikan penjualan 

produk tidak menigkat. Secara menyeluruh pesan tahapan proses komunikasi 

pemasaran di atas digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1: Model Komunikasi Pemasaran 

 

Sumber: Sutisna (2002: 270). “Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran”. 

Bandung.  

2.1.4. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Priansa (2017: 98), Saat ini banyak perusahaan yang mulai 

menyadari perlunya upaya mengintegrasikan berbagai kegiatan komunikasi 

pemasaran yang selama ini dilakukan secara terpisah. Perusahaan-perusahaan itu 

mulai bergerak menuju proses yang disebut dengan komunikasi pemasaran 

terpadu atau integrated marketing communication (IMC), yang mencakup upaya 

koordinasi dari berbagai elemen promosi dan kegiatan pemasaran lainnya. Elemen 

promosi dan pemasaran lainnya tersebut disebut dengan bauran komunikasi 

pemasaran yang terdiri atas sebagai berikut: 

1. Periklanan (Advertising) 

Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi non-personal tentang produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan, baik barang maupun jasal. Perusahaan 

pada umumnya mengeluarkan biaya yang besar dalam melaksanakan 
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kegiatan pemasaran periklanan melalui media periklanan, baik yang bersifat 

online maupun offline. 

2. Pemasaran langsung (direct marketing) 

Direct marketing merupakan pemasaran dengan cara membina hubungan 

yang sangat dekat dengan target market yang memungkinkan terjadinya 

proses two ways communication. Pemasaran langsung bukanlah sekedar  

kegiatan mengirim surat (direct mail) atau mengirim katalog kepada 

pelanggan. Pemasaran langsung mencakup berbagai aktivitas termasuk 

pengelolaan data, telemarketing, dan iklan tanggapan langsung dengan 

menggunakan berbagai saluran komunikasi. 

3. Promosi penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan 

untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi berasal dari kata promote 

yang dapat dipahami sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi 

mencakup semua yang ada di dalam bauran pemasaran (marketing mix) 

yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya 

membujuk. Promosi merupakan segala macam bentuk komunikasi persuasi 

yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang produk atau 

jasa dan memengaruhi mereka agara membeli barang atau jasa yang 

dihasilkan perusahaan. 

4. Penjualan personal (personal selling) 

Penjualan personal atau personal selling merupakan suatu bentuk 

komunikasi langsung antara penjual dan calon pembelinya (person-to-

person communication). Dalam hal ini, penjual berupaya untuk membantu 
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atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. 

Personal selling merupakan alat promosi yang berbeda dari periklanan 

karena penjualan personal menggunakan orang atau individu dalam 

pelaksanaannya. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukam orang 

secara individu dapat lebih fleksibel. Hal ini disebabkan terjadinya interaksi 

personal langsung antara seorang pembeli. 

5. Pemasaran interaktif (intercative marketing) 

Sejak memasuki abad ke-21, kita menyaksikan perubahan yang semakin 

dinamis dan revolusioner dari kegiatan pemasaran perusahaan. Perubahan 

ini didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan 

dilakukannya komunikasi interaktis melalui media massa, dan yang utama 

adalah internet. Media interkatif memungkinakan terjadinya arus informasi 

timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan 

memodifikasi bentuk dan isi informasi pada saat itu juga. Selain berfungsi 

sebagai media promosi, internet juga dipandang sebagai suatu instrumen 

komunikasi pemasaran yang bersifat mandiri. 

6. Hubungan masyarakat (public relations) 

Jika suatu perusahaan merencanakan dan mendistribusikan informasi secara 

sistematis dalam upaya mengontrol dan mengelola citra serta publisitas yang 

diterimanya, hal itu berarti perusahaan tersebut sedang melakukan tugas 

hubungan masyarakat (humas) yang memiliki kaitan erat dengan 

manajemen. Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan 

suatu tujuan yang akan dicapai serta menyesuaikan diri dengan lingkungan 

yang berubah. 
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2.1.5. Mengembangkan Komunikasi Pemasaran yang Efektif 

Menurut Agus Hermawan (2012: 63-66) Ada delapan langkah 

komunikator pemasaran dalam mengembangkan program komunikasi dan 

promosi total yang efektif, namun peneliti hanya akan mengutip tujuh. 

diantaranya, yaitu: 

1. Mengidentifikasi khalayak yang dituju 

Khalayak dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, 

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

Khalayak dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat tertentu atau 

masyarakat umum. 

2. Menentukan tujuan komunikasi tersebut 

Komunikator pemasaran harus memutuskan  tanggapan 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 

Idealnya, dalam mengembangkan pesan yang efektif, pesan 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 seharasunya mengatakannya 
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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. Membuat keputusan atas bauran promosi (Promotion mix) 

Ada 5 alat atau bauran promosi yaitu: 

a. Iklan 

b. Promosi penjualan  

c. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

d. Pemasaran langsung 

e. Acara dan pengalaman 

6. Mengukur hasil promosi tersebut 

Hal ini mencakup menanyakan khalayak apakah mereka mengenali atau 

mengingat pesan yang telah disampaikan, berapa kali mereka melihatnya, 

hal-hal apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang 

pesan tersebut dan sikap mereka, baik saat ini maupun sebelumnya tentang 

produk atau perusahaan tersebut. 

7. Mengelola dan mengkordinasikan proses komunikasi pemasaran 

terintegrasi 

Banyak perusahaan masih sangat mengandalkan satu atau dua alat 

komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasinya. Praktik ini terus 
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berlangsung, meski sekarang ini terjadi disintegrasi dari pasar massal ke 

banyak pasar kecil, yang masing-masing memerlukan pendekatan 

komunikasi tersendiri; berkembangannya berbagai jenis media baru dan 

semakin canggihnya konsumen. Begitu juga dengan alat komunikasi, 

pesan, dan khalayak yang lebih modern. 

 

2.2. Brand 

Brand menjadi elemen krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan 

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

maupun global. Memiliki branding yang kuat merupakan aspek vital bagi setiap 

perusahaan atau organiasi. Branding berperan penting dalam mengemas suatu 

strategi dan taktik bagi suatu perusahaan untuk mentransormasikan informasi, 

peningkatan mutu pelayanan informasi publik, akuntabilitas, dan transparansi. 

Brand juga meruapakan visualisasi dari citra yang ingin ditanamkan dibenak 

konsumen (Haris, 2012: 27). 

2.2.1. Pengertian Brand (Citra) 

Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan di 

sekitar atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuannya tentang 

suatu objek. Citra merupakan kesan yang timbul berdasarkan pemahaman akan 

suatu kenyataan, pemahaman ini muncul karena adanya infromasi yang ditangkap 

oleh seseorang. Pendapat lain mengatakan bahwa citra adalah pancaran atau 

produksi jati diri seseorang, benda, atau organisasi. Citra dapat diartikan sebagai 

persepsi publik terhadap sebuah organisasi yang bersangkutan. Persepsi 
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masyarakat terhadap sebuah organisasi didasari pada apa yang mereka ketehui 

atau mereka kira.  

Kotler dan Amstrong seperti dikutip Haris (2012: 28) mengemukakan 

bawha citra perusahaan adalah citra perusahaan adalah citra individu atau 

kelompok dalam memandang suatu organisasi. Orang yang berbeda dapat 

mempunya citra yang berbeda pula dalam memberikan persepsinya terhadp nilai 

positif suatu organisasi. 

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

berasal dari suatu organisasi secara keseluruhan , jadi bukan sekedar citra atas 

produk dan pelayanannya. Citra organisasi ini terbentuk dari banyak hal, seperti 

sejarah atau riwayat hidup organisasi yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas 

dibidang keuangan,produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang baik, 

reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, ketersediaan turut memikul tanggung 

jawab sosial, dan komitmen mengadakan riset. Jefkins menambahkan definisi 

citra dapat diartikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat (sesuai 

dengan kenyataan) atas sosok keberadaan berbagai kebijakan personil-personil 

atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan. 

2.2.2. Jenis-jenis Citra 

Citra terdiri dari berbagai jenis. Menurut Jefkins seperti dikutip Hermanto et al 

(2013) membagi citra dalam beberapa jenis: 

a. Citra cermin (mirror image) 

Yaitu citra yang diyakini oleh perusahaan yang bersangkutan, terutama 

para pemimpinnya yang tidak percaya apa dan bagaiamana kesan orang 
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luar terhadap perusahaan yang dipimpinnya itu tidak selamanya dalam 

posisi baik.terjadinya perbedaan antara citra yang diharapkan dengan 

kenyataan citra dilapangan justru mencerminkan citra negatifnya yang 

muncul. 

b. Citra kini (current image) 

Citra yang diperoleh dari orang lain tentang perusahaan/organisasi atau hal 

lain yang berkaitan dengan produknya. Kesan yang senyatanya terjadi 

terhadap perusahaan berdasarkan kesan dari publik eksternalnya. 

c. Citra keinginan (wish image) 

Citra yang memang diharapkan terjadi oleh perusahaan. Citra yang 

diinginkan adalah seperti apa yang diinginkan dan dicapai oleh pihak 

manajemen terhadap lembaga/perusahaan atau produk yang ditampilkan 

tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan diterima 

dengan kesan yang selalu positif diberikan oleh publilknya atau 

masyarakat umum. 

d. Citra perusahaan (corporate image) 

Citra ini berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utmanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif yang lebih dikenal 

serta diterima oleh publiknya. 

e. Citra serbaneka (multiple image) 

Citra yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenalkan 

(Awareness) terhadap identitas perusahaan. Seperti atribut logo, brand’s 

name, seragam, kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra serbaneka 

yang diintegrasikan terhadap citra perusahaan. 
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f. Citra penampilan (performance image) 

Citra yang lebih ditujukan kepada subjeknya bagaimana kinerja atau 

penampilan diri (performance image) para profesional 

perusahaan/organisasi yang serba menyenangkan dan selalu baik. 

Misalnya dalam memberikan pelayanan, menerima telepon, menyambut 

tamu/pelanggan. 

 

2.2.3. Proses Pembentukan Citra 

Menurut Elvaniro seperti dikutip oleh Dewi (2013: 12) Citra merupakan 

kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya 

tentang fakta-fakta atau kenyataan. Citra terbentu berdasarkan pengetahuan dan 

informasi-informasi  yang diterima seseorang, komunikasi tidak secara langsung 

menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengarhui cara kita 

mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. Elvniro lebih lanjut 

mengungkapkan bahwa proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang 

sesuai dengan perngertian sistem komunikasi dijelaskan oleh Jihn. S. Nimpoerna 

dalam laporan penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen sebagi berikut: 

Gambar 2.2 Model pemebentukan citra pengalaman stimulus 

 

Stimulus        Respons 

Rangsang        Perilaku  

 

Model pembentukan citra menunjukan bahwa struktur yang berasal dari 

luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (Rangsang) yang 

Kognisi  

Persepsi    Motivasi 

         Sikap    
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diberikan individu dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus yang diberikan 

ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa 

stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu atau publik, karena 

tidak adanya respon atau perhatian dari sasaran yang dituju. Empat komponen 

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

terhadap rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sabagi “picture our head”. 

Jika stimulus mendapat perhatian, maka individu akan berusaha untuk mengerti 

stimulus yang diberikan. Pada dasarnya proses pembentukan citra adalah respon 

dari stimulus yang diberikan. Akan tetapi proses tersebut akan berbeda hasilnya 

karena dipengaruhi oleh persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap yang berbeda pula. 

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

faktor pembentukan citra adalah sebagai berikut: 

a. Advertising 

Periklanan mempengaruhi pembentukan citra sebuah lembaga. Iklan 

yang ditampilkan berbpengaruh dalam membanguncitra 

b. Public Relations (PR) 

Salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari 

mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. PR 

turut mengambil peran dalam pembangunan citra sebuah lembaga, 

karena PR meruapakan ujung tombak sebuah lembaga dalam bermitra 

dan mengkomunikasikan pesan kepada khalayak untuk membentuk 

sebuah citra positif. 

c. Physical Image 
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Kesan fisik sebuah lembaga dapat berpengaruh terhadap pembentukan 

citra lembaga tersebut. 

d. Word of Mouth 

Komunikasi lisan (word of mouth marketing/WOM) merupakan salah 

satu alat yang digunakan oleh merketer dalam menjalankan kegiatan 

promosinya, selain dalam bentuk promosi yang lainnya seperti iklan, 

publikasi dan sebagainya. 

e. Pengalaman Nyata Konsumen dalam Memakai Barang/Jasa 

Faktor ini paling berpengaruh langsung dalam membentuk citra, 

karena dari pengalaman konsumen memagai barang/jasa inilah yang 

kemudian memunculkan pandangan atau persepsi, sehingga lembaga 

dapat dicitrakan seperti di mata konsumen. 

 

2.3. Pariwisata  

Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama 

dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata cukup menjanjikan 

sebagai primadona “ekspor”, karena beberapa ciri positifnya. 

2.3.1. Pengertian Pariwisata 

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang 

terdiri dari dua kata, yaitu “pari” yang berarti penuh, seluruh, atau semua dan 

“wisata” yang bermakna perjalanan. Menurut Yoeti, 2003 (seperti dikutip I.G 

Bagus Rai Utama, 2017: 1) syarat sebagau perjalanan pariwisata sebagi berikut: 
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1. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, di luar tempat 

kediaman orang tesebut biasa tinggal. 

2. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak 

mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya. 

3. Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya. 

Sementara menurut Spillane, 1993 (dalam I.G Bagus Rai Utama, 2017: 2) 

menjelaskan bahwa pariwisata adalah suatu jasa dan pelayanan. Di sisi lain 

Murphy (1985) seperti dikutip dalam Sedarmayanti (2014: 4) mengemukakan 

bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatwan, 

daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan akibat 

dari perjalan wisata ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalan tersebut tidak 

permanen. 

Macintosh, 1980 (seperti dikutip Sedarmayanti, 2014: 3) juga  

mengemukakan definisi pariwisata yakni: 

“the sum of the phenomena and relationship arising from the interction of tourist, 

bussines, hostgoverment, and comunities in the process of atracting and hosting 

these tourist and other visitors”. 
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2.3.2. Jenis-jenis Pariwisata 

Menurut Pendit, 1994 (dalam I.G. Bagus Rai Utama, 2017:145) jenis-jenis 

pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu 

tempat dalam merencanakan perjalanannya. Jenis-jenis pariwisata tersebut antara 

lain: Wisata budaya, Wisata maritim atau bahari, Wisata cagar alam, Wisata Agro, 

Wisata Buru, Wisata Ziarah, Wisata kuliner. 

 


