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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi, Pengertian dan Proses 

Berdasarkan kajian pembahasan atau fokus penelitian yang mengarah pada 

komunikasi pemasarran, maka peneliti merasa perlu terlebih dahulu menjelaskan 

komunikasi baik itu secara defenisi dan prosesnya. Dalam kehidupan 

bermasyarakat kita selalu berkomunikasi untuk menjalin sebuah hubungan. Karena 

dengan adanya komunikasi kita akan mengetahui tentang sesuatu hal masing-

masing antara satu dengan yang lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain. Melalui 

komunikasi dengan orang lain, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan 

intelektual kita. Untuk berhubungan dengan orang lain itulah dibutuhkan 

komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun komunikasi secara non verbal. 

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam 

kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia mempertahankan 

suatu persetujuan mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan  

vital karena setiap individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

individu-individu lainnya sehingga meningkatkan kesempatan individu itu untuk 

tetap hidup (Rakhmat, 2008:1) 

Pada lingkup penelitian ini, tentu para penjaga atau pengurus Candi 

Singasari akan melakukan aktifitas komunikasi saat ada wisatawan yang datang ke 

Candi Singasari ini. Pada dasarnya, manusia berkomunikasi untuk berbagi 

pengetahuan, pesan, ataupun pengalaman, hal ini juga dilakukan oleh para 
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pengurus Candi Singasari untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 

wisatawan yang datang saat membutuhkan penjelasan lebih dalam tentang Candi 

Singasari. Melalui komunikasi, perasaan dan sikap seseorang dapat dipahami oleh 

pihak lain. Akan tetapi, komunikasi akan efektif apabila pesan yang disampaikan 

dapat ditafsirkan dengan baik oleh penerima pesan. 

2.1.1 Pengertian Komunikasi  

Sesuai dengan penjelasan awal diatas, tentang aktifitas komunikasi yang 

dilakukan oleh para pengurus Candi Singasari dengan para wisatawan maka berikut 

adalah beberapa pengertian komunikasi yang diutarakan para ahli. Menurut 

(Effendy, 2002:3)  Kenyataan telah menunjukkan bahwa komunikasi merupakan 

unsur  penting bagi kehidupan manusia. Sebagai konsekuensi mahluk sosial, setiap  

manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan  

hubungan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, terjadinya komunikasi adalah sebagi  

konsekuensi hubungan sosial. Selanjutnya, Secara etimologis, istilah komunikasi 

berasal dari bahasa latin  communication yang bersumber pada kata communis yang 

berarti sama, dalam  arti kata sama makna. Secara terminologis komunikasi berarti 

proses  penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 

lain  untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau prilaku, baik 

langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 2002:4). 

Pendapat dari Effendy diatas peneliti fahami telah sesuai dengan konsep 

yang dijalankan oleh para pengurus Candi Singasari saat melayani para wisatawan 

yang datang, baik itu diawali dengan menyapa dan berlanjut pada pembahasan 

yang lebih dalam tentang Candi Singasari.  
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Menurut Carl. I Hovland yang peneliti kutip dari (Effendy, 2002:48) 

mendefenisikan komunikasi adalah suatu proses dimana  seseorang (komunikator) 

menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa)  untuk mengubah perilaku 

orang lain (komunikan). Sedangkan Horol (Dalam, Cangara, 2004:18) menyatakan 

bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang sampaikan, melalui 

jaringan apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”.  

Defenisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas tersebut tentunya 

belum mewakili semua defenisi komunikasi yang telah dibuat banyak pakar, 

namun sedikit banyaknya peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja 

atau tidak sengaja.  Karena itu jika kita berada dalam suatu situasi berkomunikasi, 

maka kita memiliki beberapa kesamaan dari simbol-simbol yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat lebih 

efektif maka dapat digunakan komunikasi yang efektif berarti, bahwa komunikator 

dan komunikan, dalam hal ini lembaga dan masyarakat sama-sama memiliki 

pengertian yang sama mengenai sesuatu yaitu kebutuhan dan keinginan dari 

masyarakat terpenuhi dengan baik.  

Dari pengertian komunikasi sebagaimana diutarakan diatas, tampak adanya 

sejumlah komponen atau unsur yang dicakup, yang merupakan persyaratan 

terjadinya komunikasi. Dalam “bahasa komunikasi” komponen-komponen tersebut 

adalah sebagai berikut (Cangara, 2004:34)  :  
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1. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, bisa terdiri dari 1 

orang tetapi juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi atau 

lembaga.  

2. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang yang ditujukan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, bisa terdiri dari satu orang 

atau lebih.  

4. Media adalah sarana atau jaringan yang mendukung pesan bila komunikan 

jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.  

5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan yang berupa sikap dan 

tingkah laju seseorang.  

Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal (pribadi), karena 

berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang cukup 

mendasar sehingga memiliki ciri masing-masing. Dalam komunikasi publik 

penyampaian pesan berlangsung secara kontiniu. Dapat di identifikasi siapa yang 

berbicara dan siapa pendengarnya. Interaksi antara sumber dan penerima sangat 

terbatas, sehingga tanggapan balik juga terbatas. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

khalayak yang relatif besar.  

Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan 

(solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan 

menghibur (Cangara, 2004:2) 
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2.1.2 Proses Komunikasi  

Setelah diawal peneliti memberikan pemabahasan tentang defenisi atau 

pengertian komunikasi secara dasar selanjutnya peneliti juga akan memberikan 

gambaran proses komunikasi dari para ahli. Menurut (Redi Panuju, 1997 : 55-56) 

Secara garis besar, pengertian proses adalah suatu rangkaian kejadian yang tidak 

memiliki batas awal dan akhir. Menurut, proses merupakan dinamika, terjadi secara 

sistematik, adaptasi, berkesinambungan, transaksional dan tidak mudah berganti. 

Proses yang disampaikan oleh Redi Panuju ini dimaknai peneliti lebih kearah 

aktifitas yang terjadi terus menerus dalam konteks ini para pengurus dengan 

wisawatan yang kadang pengurus juga tenty akan berhadapan dengan wisawatan 

yang berbeda karakter setiap harinya.  

Menurut (Effendy, 2002 : 14-24) Proses komunikasi terbagi menjadi dua 

tahap, yakni secara primer dan secara skunder.  

a. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran 

dan / atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya, yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan 

/ atau perasaan komunikator kepada komunikan. Bahwa bahasa yang 

paling banyak dipergunakan dalam komunikasi adalah jelas, karena 

hanya bahasalah yang mampu “menerjemahkan” pikiran orang lain. 

Kial (gesture) memang dapat “menerjemahkan” pikiran seseorang, 

sehingga terekspresikan secara fisik. Tetapi, menggapaikan tangan, atau 
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memainkan jari-jemari, atau mengedipkan mata, atau menggerakkan 

anggota tubuh lainnya, hanya dapat mengkomunikasikan hal-hal 

tertentu saja (sangat terbatas). Demikian pula dengan isyarat dengan 

menggunakan alat, seperti tengtong, bedug, sirene, dan lain-lainnya, 

serta warna yang mempunyai makna tertentu. Kedua lambang itu amat 

terbatas dengan kemampuannya dalam mentransmisikan pikiran 

seseorang kepada orang lain. Gambar sebagai lambang yang banyak 

dipergunakan dalam komunikasi memang melebihi kial, isyarat, dan 

warna dalam hal kemampuan “menerjemahkan” pikiran seseorang, 

tetapi tidak melebihi bahasa. 

b. Proses komunikasi secara skunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana 

sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. 

Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan 

komunikasinya, dikarenakan komunikan sebagai sasarannya berada di 

tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media 

kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Karena proses 

komunikasi sekunder ini merupakan sambungan dari komunikasi primer 

untuk menembus dimensi ruang dan waktu, maka dalam menata 

lambang-lambang untuk memformulasikan isi pesan komunikasi, 

komunikator harus memperhitungkan ciri-ciri atau sifat-sifat media 

yang akan digunakan. Penentuan media yang akan dipergunakan 

sebagai hasil pilihan dari sekian banyak alternatif, perlu didasari 
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pertimbangan mengenai siapa komunikan yang akan dituju. Komunikan 

media surat, poster, atau papan pengumuman akan berbeda dengan 

komunikan surat kabar, radio, televisi atau film. Setiap media memiliki 

ciri atau sifat tertentu yang hanya efektif dan efisien untuk dipergunakan 

dalam penyampaian suatu pesan tertentu pula. 

2.1.3 Elemen Komunikasi 

Elemen-elemen dalam komunikasi antara lain: Sumber, Komunikator, 

Pesan, Media, Komunikan, Umpan balik dan Efek (A.W. Widjaja, 2000:30) : 

Elemen pertama adalah Sumber : Dasar yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. 

Sumber komunikasi dapat berupa orang, buku, dokumen, lembaga atau sejenisnya 

Sumber sesuatu yang pasif yang diaktifkan keberadaanya oleh komunikator. 

Sumber yang digunakan oleh para pengurus Candi Singasari dalam menyampaikan 

penjelasan kepada para wisatawan selain dari pengetahuan juga melalui buku-buku 

panduan yang kadang diberikan langsung kepada wisatawan.  

Kedua, Komunikator Orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau 

stimulus kepada orang atau pihak lain (komunikan). Yang perlu diperhatikan 

menjadi komunikator yang baik : a) Penampilan, Penampilan yang baik, sopan dan 

menarik sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Sebagai seorang perawat, 

penampilan yang bersih, rapi, sopan dan menarik sangat perlu dalam menjalankan 

perannya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. b)  Penguasaan 

masalah, Sebelum melakukan komunikasi, seorang komunikator hendaknya faham 

dan dan yakin bahwa yang disampaikan merupakan permasalahan yang penting. 



14 
 

Penguasaan masalah sangat penting agar timbul rasa kepercayaan dan 

mengakibatkan terjadi feedback. c) Penguasaan bahasa, Penguasaan bahasa yang 

kurang baik dapat menyebabkan salah persepsi. Yang dimaksud menjadi 

komunikator dalam lingkup penelitian ini tentu adalah para pengurus Candi 

Singasari yang memberikan penjelasan-penjelasan sebagai sebuah stimulus kepada 

para wisatawan agar setelah pulang dari tempat tersebut mendapatkan pengetahuan.  

Elemen berikutnya atau ketiga adalah Pesan (message), Keseluruhan dari 

apa yang disampaikan oleh komunikator, Materi/ isi pesan dapat bersifat 

informative (informasi), persuasive (menyakinkan), koersif (perintah).  Hambatan : 

bahasa dan teknis. Pesan yang disampaikan harus tepat dan mengenai sasaran, 

dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Pesan harus direncenakan 

dengan baik sesuai kebutuhan, b) Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, c) Pesan harus menarik 

minat dan kebutuhan pribadi penerima serta menimbulkan kepuasan. Biasanya 

pesan disampiakan oleh para pengurus Candi Singasari berupa materi tentang 

Candi Singasari baik itu tentang sejarah, bentuk bangunan, jumlah bangunan dan 

lainnya.  

Keempat, Channel, Saluran atau sarana untuk penyampaian pesan atau 

biasa disebut juga media. Media komunikasi dapat dikategorikan menjadi tiga 

bagian, yaitu: a) Media umum : media yang digunakan oleh semua pihak pada 

umumnya dapat berbentuk elektronik maupun non-elektronik (telepon, HP, surat, 

dsb), b) Media Massa : media yang digunakan oleh komunikasi massa (secara 

missal) (radio, film, televisi, dsb), c) Media Khusus : media yang hanya dapat 
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dipergunakan oleh dan untuk orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan tertentu (kode atau sandi) 

Elemen kelima adalah Komunikan, Penerima pesan. Dapat digolongkan 

dlm tiga jenis: personal, kelompok dan massa. Syarat yang harus dimiliki 

komunikan: a) Keterampilan menangkap dan meneruskan pesan, b) Pengetahuan 

yang cukup, c) Siap menerima dan memberi pesan. Jika komunikator dalam 

lingkup penelitian ini telah dikatakan oleh peneliti diawal adalah pengrus Candi 

Singasari, maka komunikan tentu adalah para wisatawan atau pengunjung yang 

dating ketempat tersebut dengan tujuan untuk mempelajari Candi Singasari, tidak 

termasuk komunikan jika wisatawan yang datang hanya sekedar bersua foto.  

Elemen keenam adalah Feed Back, Respon komunikan terhadap pesan yang 

diterima baik secara verbal maupun non verbal.Adanya feedback membantu 

komunikator dalam menilai apakah pesan disampaikan kepada komunikan dapat 

dimengerti atau tidak. 

Elemen terakhir adalah Effect, Hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni 

sikap dan tingkah laku seseorang sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan. Efek 

merupakan tolak ukur keberhasilan komunikasi. 

2.2 Bidang-Bidang ilmu Komunikasi 

Sebelum memasuki pembahasan tentang komunikasi pemasaran, peneliti 

juga merasa perlu dan penting memasukkan bidang-bidang ilmu komunikasi. 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan kita, baik dalam 

membentuk hubungan sosial maupun hubungan interpersonal. Komunikasi terjadi 
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dalam berbagai konteks komunikasi seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi 

interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, serta 

komunikasi massa. Komunikasi juga terjadi dalam berbagai bidang komunikasi 

seperti  (Effendy, 2002:76): 

1) Komunikasi politik: “Komunikasi politik merupakan suatu aktivitas 

pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau suatu 

lembaga dalam upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, 

baik dalam fungsi sebagai pelaksana pemerintahan maupun sebagai anggota 

sebuah struktur sosial masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu 

kebijakan sistem kekuasaan atau pemerintah dalam berbagai komponen.” 

2) Komunikasi organisasi, Komunikasi adalah proses penyampaian atau 

pertukaran informasi kepada orang lain secara langsung atau menggunakan 

media agar orang tersebut dapat bertindak, sesuai dengan tujuan dari 

pemberi pesan. Komunikasi penting bagi organisasi dan informasi penting 

bagi komunikasi yang efektif. Organisasi merupakan suatu kesatuan atau 

perkumpulan yang terdiri atas orangorang/bagian-bagian yang di dalamnya 

terdapat aktivitas kerja sama berdasakan pola dan aturan-aturan untuk 

mencapai tujuan bersama sehingga diperlukan komunikasi yang baik di 

dalamnya. Komunikasi organisasi adalah suatu kegiatan organisasional 

yang menyangkut pertukaran informasi dalam lingkungan organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Widjaya (2000) 

dalam (Effendy, 2002), komunikasi pada umumnya diartikan sebagai 

hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-politik
https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-organisasi
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atau dapat diartikan sebagai saran tukar menukar pendapat atau sebagai 

kontak antara manusia secara individu ataupun kelompok 

Dalam kehidupan organisasi, komunikasi menjadi sesuatu yang 

sangat penting karena komunikasi dapat meningkatkan saling pengertian 

antara karyawan dan atasan, dan meningkatkan koordinasi dari berbagai 

macam kegiatan/tugas yang berbeda. Komunikasi merupakan inti dari 

proses kerja sama yang terjadi di perusahaan. Jalannya perusahaan dapat 

terhambat bila tidak terdapat komunikasi yang baik antara orang-orang di 

dalamnya 

3) Komunikasi bisnis, Komunikasi bisnis terdiri dari dua suku kata, yakni 

komunikasi dan bisnis. Yang mana komunikasi merupakan aktivitas dasar 

manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu sama 

lain baik dalam kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, di tempat 

pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimanapun manusia berada. 

Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Pengertian 

bisnis sendiri menurut Lawrence D.Brennan adalah “a dynamic structure of 

interchanging ideas, feeling and cooperative effortsto get profit”, suatu 

struktur yang dinamis dari pertukaran gagasan, perasaan dan usaha bersama 

untuk mendapatkan keuntungan.  

4) Komunikasi Massa, Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebelum melangkah 

secara luas tentang komunikasi massa perlu diketahui arti komunikasi itu 

sendiri secara estimologi dikatakan bahwa Istilah komunikasi atau dalam 

bahasa Inggris communication berasal dari bahasa latin communicatio, dan 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-bisnis
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bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya 

adalah sama makna.  

Sedangkan secara terminologi yaitu penciptaan makna antara dua 

orang atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. 

Komunikasi disebut efektif bila makna yang tercipta relatif sesuai dengan 

yang diinginkan komunikator. (Mulyana,1999:49). Sedangkan menurut 

Harold Lasswell “Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui media yang dapat menimbulkan 

efek tertentu”. (Effendy, 2002:10). Paradigma Lasswell menyatakan, Who 

says what in which channel to whom with what effect, (siapa, mengatakan 

apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa) 

5) Komunikasi kesehatan, Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari 

human communication yang lazim terjadi antar tenaga kesehatan, klien atau 

keluarga klien. Makna dan area komunikasi lebih difokuskan pada masalah 

kesehatan sehingga efek dari komunikasi ini diharapkan adanya pengaruh 

positif tentang kesehatan. Sebagai contoh aplikasi dari komunikasi 

kesehatan ini adalah komunikasi antara perawat dengan klien atau keluarga 

klien tentang masalah kesehatan klien, prosedur rawat inap, tata tertib atau 

ketentuan yang ada dalam ruang rawat inap, prosedur tindakan keperawatan 

yang akan dilaksanakan, penyuluhan kesehatan dan sebagainya. 

Proses komunikasi kesehatan berhubungan dengan transaksi antara 

tim tenaga kesehatan dengan klien atau keluarga klien baik secara verbal 

maupun non verbal. Proses transaksi secara verbal merupakan proses 

komunikasi yang lazim terjadi antara tenaga kesehatan terutama perawat. 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-kesehatan
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Perawat selain tenaga kesehatan yang paling sering dan lama berinteraksi 

dengan klien, sebagai tenaga perawat juga mempunyai tanggung jawab 

dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatan klien melalui 

perubahan perilaku, yang salah satu caranya dapat dilakukan melalui 

penyuluhan kesehatan baik secara formal maupun non formal. Proses 

transaksi verbal akan lebih bermakna dan meyakinkan apabila proses 

tersebut dilakukan dengan dukungan komunikasi non verbal dalam proses 

berhubungan (Mundakir, 2006:44). 

6) Komunikasi Pemasaran, Menurut (Soemanagara, 1995:21) 

memformulasikan definisi komunikasi pemasaran adalah “proses 

pengolahan produksi dan penyampaian pesan-pesan, melalui satu atau lebih 

saluran kepada kelompok khalayak sasaran, yang dilakukan secara 

berkesinambungan dan bersifat dua arah dengan tujuan menunjang 

efektivitas dan efesiensi pemasaran suatu produk. 

2.3 Komunikasi Pemasaran  

Setelah peneliti mencoba memaparkan kajian-kajian teoritis tentang 

komunikasi secara dasar diatas, maka sesuai fokus penelitian yang membahas 

komunikasi pemasaran Candi Singasari Kabupaten Malang, maka tentu peneliti 

akan juga memberikan pembahasan tentang komunikasi pemasaran dari para ahli, 

Menurut Machfoedz (2010:16) menyatakan bahwa pemasaran adalah istilah yang 

digunakan untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari pemasar sampai 

kepada konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran langsung, publisitas, 
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promosi penjualan, dan penjualan langsung untuk memberikan informasi yang 

mereka harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. 

Agar produk sampai ke konsumen, perusahaan harus mengkomunikasikan 

produk tersebut kepada konsumen. Komunikasi ini bertujuan agar konsumen 

mengenal kegunaan, manfaat dan nilai lebih yang dimiliki suatu produk. Usaha 

perusahaan dalam mengkomunikasikan produknya disebut komunikasi pemasaran. 

Menurut Sutisna (2002;267), “Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada public terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar. 

Pengertian pemasaran menurut Stanton (dalam Basu Swasta dan Irawan 

2003:5) : ”Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial.” Sedangkan pengertian pemasaran menurut 

Kotler dan Armstrong (2007:7) : ”Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.” 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan (Tjiptono, 2001: 219).  
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Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis saat ini, apalagi mengenai 

jenis usaha yang sejenis maka dibutuhkan strategi dan taktik komunikasi produk 

kepada pasar sasaran (konsumen). Oleh karena itu, bagian komunikasi dan 

pemasaran merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. 

(Soemangara, 2008), mengatakan bahwa “Pemasaran itu sendiri adalah sebuah 

konsep komunikasi, dan komunikasi dapat dikatakan sebagai induk pemasaran. 

Usaha untuk membalikan kedudukan pemasaran di atas komunikasi justru 

memberikan kesan yang tidak tepat. Tidak ada sebuah perusahaan yang berhasil 

menawarkan produk tanpa menetapkan strategi komunikasi produk yang terbaik 

kepada konsumen. Kita dapat pula mengatakan bahwa, hakekat dari pemasaran 

adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka kegiatan bisnis 

tidak berjalan dengan baik”.  

Untuk itu dibentuklah komunikasi pemasaran yang berperan untuk 

mempromosikan produk yang akan ditawarkan sehingga menimbulkan ketertarikan 

konsumen untuk membeli dan menggunakannya, usaha ini dilakukan guna 

mencapai tujuan financial (target penjualan) dan non financial (pencitraan merek) 

suatu perusahaan dalam meningkatkan long relationship baik itu dimata media 

cetak dan elektronik maupun dimata masyarakat luas (konsumen). Dalam 

penelitian Candi Singasari peneliti posisikan sebagai produk wisata lama karna 

berhubugan dengan cagar budaya, yang harus bersaing dengan produk produk 

wisata masa kini yang menawarkan berbagai macam hiburan baru disekitar Malang 

Raya dan Kota Batu. Candi Singasari yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Malang tentu akan memiliki kesulitan-kesulitan untuk 

menjaring wisatawan dengan banyaknya pesaing. Karna, Berdasarkan pengertian 
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Marketing Communication (komunikasi pemasaran) tersebut, semua pengertian 

komunikasi pemasaran memiliki tujuan sama, yaitu menyampaikan pesan tertentu 

kepada audiens sasaran yang sudah diidentifikasi secara jelas sehingga 

menimbulkan ketertarikan konsumen akan produk yang ditawarkan dan merebut 

awareness masyarakat terhadap kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

oleh setiap perusahaan dalam lingkup ini tentu Candi Singasari yang harus merebut 

perhatian wisatawan. 

Menurut peneliti,  Komunikasi pemasaran  memegang peranan penting bagi 

para pengurus candi singsari. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat 

secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan Candi Singasari . Oleh 

karena itu, dalam perencanaan komunikasi pemasaran harus berhati-hati dan penuh 

perhitungan dalam pengelolaan dana, karena cost yang dikeluarkanpun tidak 

sedikit. Maka penentuan siapa saja atau biasa juag disebut dengan segmentasi yang 

menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi itu 

sendiri. Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan 

dengan efektif dan efisien.  

Untuk itulah penyampaian komunikasi dapat tersampaikan dengan jelas 

kepada audiens sasaran yang sudah diidentifikasi. Menurut pendapat (Sulaksana, 

2007:50), dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif ada delapan 

tahap yang harus dilalui, yaitu : a. Mengidentifikasi audiens sasaran b. Menentukan 

tujuan komunikasi c. Merancang pesan d. Memilih saluran komunikasi e. 

Menetapkan total anggaran komunikasi f. Memutuskan bauran komunikasi g. 

Mengukur hasil komunikasi h. Mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu  
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Menurut (Shimp, 2003:160-162), menyatakan bahwa seluruh usaha 

komunikasi pemasaran diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut :  

a. Membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk  

b. Menciptakan kesadaran akan merek (brand awareness)  

c. Mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat 

(intention) 

d. Memfasilitasi pembelian  

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. (Shimp, 2003:4), menjelaskan 

pengertian komunikasi dan pemasaran sebagai berikut : 

Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan 

antar individu, atau antara organisasi dengan individu. Pemasaran adalah 

sekumpulan kegiatan di mana perusahaan dan organisasi lainnya 

mentransfer nilai-nilai (pertukaran) antara mereka dengan pelanggan. 

Pemasaran lebih umum pengertiannya daripada komunikasi pemasaran, 

namun kegiatan pemasaran banyak melibatkan aktivitas komunikasi. Jika 

digabungkan, komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua 

unsur dalam bauran pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya 

pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebar luaskan kepada 

pelanggan atau kliennya.  

2.3.1 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk 

menyebarkan informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan 



24 
 

pembelian atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan 

khalayak untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali). 

Respon atau tanggapan konsumen sebagai komunikan meliputi (Tjiptono, 1997: 

220) : 

a) Efek kognitif, yaitu membentu kesadaran informasi tertentu.  

b) Efek afektif, yakni memberikan pengaruh untuk melakukan sesuatu. Yang 

diharapkan adalah reaksi pembelian.  

c) Efek konatif atau perilaku yaitu membentuk pola khalayak menjadi perilaku 

selanjutnya. Perilaku yang diharapkan adalah pembelian ulang.  

Secara umum ada tiga tingkatan dasar untuk hirarki efek dalam praktik 

komunikasi pemasaran (Soemangara, 2008: 69). Hal ini dapat dianggap sebagai 

tahapan dan posisi di mana pelanggan atau khalayak merespon dan memahami 

suatu produk dari hasil interaksi mereka lewat komunikasi pemasaran. Tahapan 

tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan berikut:  

1. Tahap knowings (mengetahui / kenal) 

2. Tahap feelings (merasakan / hasrat) 

3. Tahap actions (tindakan terpengaruh) 

Guna keperluan persamaan dalam pengukuran efek komunikasi pemasaran, 

digunakan standarisasi tingkat efek-efek model dari keterlibatan respon pelanggan 

dari komunikasi pemasaran. Ada banyak versi yang ditawarkan para ahli 

komunikasi pemasaran dalam mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan 

pelanggan dalam konsep tingkatan efek. Namun yang dipilih untuk digunakan 

dalam penelitian ini adalah konsep AIDDA; Attention (mendapatkan perhatian), 
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Interest (mempertahankan minat), Desire (menimbulkan keinginan), Decision 

(membuat keputusan) Action (memperoleh perlakuan).  

2.3.2 Macam-macam Program Komunikasi Pemasaran  

Dikutip langsung dari, Shimp (2003:5-6), menjelaskan secara singkat 

bentuk-bentuk utama atau program utama dari komunikasi pemasaran, sebagai 

berikut :  

a. Pengenalan Produk 

Pengenalan produk didasarkan pada usaha membangun permintaan 

awal yakni permintaan produk kelas dari konsumen. Selain itu penegenalan 

produk juga ditujukan untuk membangun kesadaran konsumen akan prosuk 

secara lyas dan mendorong konsumen untuk mencobanya 

b. Penjualan perorangan (personal selling)  

Bentuk komunikasi antar individu di mana tenaga penjual/wiraniaga 

menginformasikan, mendidik, dan melakukan persuasi kepada calon 

pembeli untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Usaha penjualan ini 

disederhanakan dengan memberikan “diskon perkenalan” kepada pengecer 

dan meyakinkan mereka melalui iklan, pemberian produk contoh secara 

cuma-cuma dan kupon yang dapat mendongkrak penjualan.  

c. Iklan (Advertising)  

Terdiri dari komunikasi massa melalui surat kabar, majalah, radio, 

televisi dan media lain (billboards, internet dll) atau komunikasi langsung 

yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis (business-to-business) 

maupun pemakai akhir.  
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d. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang 

terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya 

pembelian dalam waktu yang singkat. Untuk mencapai tujuan promosi, 

pemasar harus menguasai sistem komunikasi pemasaran agar komunikasi 

yang kita lakukan mencapai sasaran yang tepat. Komunikasi pemasaran 

sering juga disebut dengan komunikasi promosi 

e. Pemasaran Sponsorship (Sponsorship Marketing)  

Adalah aplikasi mempromosikan perusahaan dan merek mereka 

dengan mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan 

kegiatan tertentu.  

f. Publisitas (Publicity)  

Seperti halnya iklan, publisitas menggambarkan komunikasi massa; 

namun juga tidak seperti iklan, perusahaan sponsor biasanya dilakukan 

dalam bentuk waktu dan ruang beriklan. Publisitas biasanya dilakukan 

dalam bentuk berita atau komentar editorial mengenai produk atau jasa dari 

perusahaan. Bentuk-bentuk ini dimuat dalam media cetak atau televisi 

secara gratis karena perwakilan media menganggap informasi tersebut 

penting dan layak disampaikan kepada khalayak mereka.  

Enam konsep komunikasi pemasaran diatas inilah yang kemudian peneliti 

nanti gunakan sebagai dasar pencarian informasi bagaimana komunikasi pemasaran 

di Candi Singasari dijalankan oleh pengurus tempat wisata tersebut.  
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2.4 Formula 4P Dalam Komunikasi Pemasaran 

Dalam aktivititas memasarkan produk, pemasar membuat keputusan dan 

menggunakan berbagai kaedah untuk mendapatkan respon positif daripada 

pelanggan sasaran. Jerome McCarthy telah mengklasifikasikan kebanyakan kaedah 

tersebut kepada empat group utama yaitu Product, Price, Place & Promotion  yang 

merupakan Bauran Pemasaran yang biasa digunakan oleh pemasar. Bauran ini juga 

biasa disebut sebagai strategi pemasaran 4P.     

Untuk mencapai objektif pemasaran melalui strategi 4P, pemasar perlu 

memanipulasi dengan cara yang paling efektif di antara variables yang terdapat 

dalam bauran pemasaran tersebut supaya menghasilkan respon yang optima di 

kalangan pelanggan sasaran. 

Dalam (Kotler, 2007:16), Secara ringkas, antara variables yang 

dimaksudkan bagi setiap P berkenaan ialah: 

Product Price Place Promotion 

– Variety 

– Quality 

– Design 

– Features 

– Brand name 

– Packaging 

– Sizes 

– Service/support     

– Returns/benefits 

– Warranties 

  

– List price 

– Discounts 

– Allowances 

– Payment period 

– Credit terms 

– Channel 

– Coverage 

– Assortments 

– Location 

– Inventory 

– Logistics 

– Service level 

– Sale promotion 

– Advertisement 

– Personal selling 

– Public relations 

– Message 

– Media 

– Budget 
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1. Product 

Pengertian produk (product) menurut Kotler & Armstrong (2007) 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian,  dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman 

subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan 

konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Sedangkan Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa produk adalah pemahaman 

subyektif dari produsen atas sesuatu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Penelitian ini mengartikan bahwa Candi Singasari 

adalah sebuah produk yang menuntut para pengurusnya untuk mengelola sebaik 

mungkin agar konsumen mau dan tertarik untuk dating ketempat tersebut, 

pengurus bisa dimaknai organisasi yang melakukan parawatan, adminstrasi, 

pengaturan startegi pemasaran.  

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk adalah 

segala sesuatu yang ditawarkan oleh seseorang atau organisasi yang 

mempunyai manfaat, baik berupa benda nyata maupun benda abstrak atau tidak 

berwujud yang tujuannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 
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konsumen. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan hendaknya adalah sebuah 

produk yang menarik, mempunyai penampilan bentuk fisik yang bagus dan 

yang lebih dikenal mudah diucapkan, dikenali dan diingat dan sebagainya 

2. Price  

Tjiptono (2008) menyatakan bahwa harga dapat diungkapkan dengan 

beberapa istilah, misalnya tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji dan 

sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga 

merupakan satusatunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 

atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya adalah 

(produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran).  

Disamping itu harga merupakan unsur bauran yang bersifat fleksibel, 

artinya dapat diubah dengan cepat Kotler, (2007). produsen harus pandai 

menetapkan kebijaksanaan harga, tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan 

harus berpedoman pada : a) Keadaan/kualitas barang, b) Konsumen yang 

dituju, berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah, konsumen perkotaan atau 

pedesaan, c) Suasana pasar, apakah produknya baru dikenalkan ke pasar atau 

produk menguasai pasar, produk sudah melekat dihati konsumen atau banyak 

saingan 
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3. Place.  

Place (Tempat) berarti kemana tempat/lokasi yang dituju, bagaimana 

saluran distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para penyalur yang 

diperlukan. mengungkapkan bahwa saluran distribusi adalah suatu perangkat 

organisasi yang saling tergantung dalam menyediakan satu produk atau jasa 

untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Sluran 

distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat 

dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan untuk 

konsumsi Kotler&Amstrong (2007).  

Tempat yang srategis tentu memiliki faktor positif untuk didatangi oleh 

konsumen, Candi Singasari adalah sebuah wisata yang berada di Kabupaten 

Malang sebelah utara  yakni bisa diartikan pintu masuk menuju wisata-wisata 

modern lainnya, artinya secara tempat Candi Singasari telah memiliki faktor 

tempat yang strategis untuk bisa mengupayakan wisatawan dating.  

Lebih lanjut Menurut Kotler (2007) saluran pemasaran melaksanakan 

tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal ini mengatasi 

kesenjangan waktu, tempat dan pemilihan yang memisahkan barang dan jasa 

dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya. saluran 

pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama: a) Informasi, yaitu 

pengumpulan dan penyebaran informasi pemasaran mengenai pelanggan, 

pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang 

potensial dalam lingkup pemasaran. b) Promosi, yaitu pengembangan dan 

penyebaran komunikasi persuasif yang dirancang utnuk menarik pelanggan 
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pada penawaran tersebut. c) Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan 

akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat 

dilakukan. d) Pemesanan, yaitu komunikasi dari para anggota saluran 

pemasaran ke produsen mengenai minat untuk membeli. e) Pembiayaan, yaitu 

perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran. f) Pengambilan resiko, 

yaitu penanggungan resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

saluran pemasaran tersebut. g) Pemilihan fisik, yaitu kesinambungan 

penyimpanan dan penggerak produk fisik dari bahan mentah sampai ke 

pelanggan akhir. h) Pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihan ke penjual 

lewat bank dan institusi keuangan lainnya. i) Hak milik, yaitu transfer 

kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang 

yang lain   

4. Promotion  

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran. Tjiptono (2008) mengungkapkan bahwa promosi adalah 

semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau 

mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi 

informasi tentang keistimewaan, kegunaan dan yang paling penting adalah 

tentang keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong 

orang-orang supaya bertindak 

Kotler&Amstrong (2007) menyatakan bahwa perusahaan harus 

membagi anggaran promosi total untuk alat-alat promosi utama yaitu 
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perikanan, penjualan perorangan, promosi penjualan dan hubungan masyarakat. 

Perusahaan harus secara hati-hati menetapkan besarnya masing-masing alat 

promosi menjadi bauran promosi yang terkoordinasi  . 

Sebagai tambahan kepada 4P di atas, Booms & Bitner telah menambah 3P 

lagi kepada bauran sediaada iaitu People, Process dan Physical 

Evidence.  Penerangan ringkas kepada 3P tambahan ini adalah seperti berikut: 

a. People:  

People berarti orang yang melayani ataupun yang merencanakan 

pelayanan terhadap para konsumen. Karena sebagian besar jasa dilayani 

oleh orang maka orang tersebut perlu diseleksi, dilatih, dimotivasi 

sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Setiap 

karyawan harus berlomba-lomba berbuat kebaikan terhadap konsumen 

dengan sikap, perhatian, responsive, inisiatif, kreatif, pandai 

memecahkan masalah, sabar, dan ikhlas. Ciptono (2008) menyatakan 

bahwa aspek-aspek kepemimpinan yang dimiliki para administrator 

yang berupa kompetensi, wawasan dan kreativitas secara positif dan 

nyata mempengaruhi keadaan stabilitas dan tingkat akademik yang 

dipimpin administrator yang bersangkutan 

b. Process: 

Menyatakan bahwa proses terjadi di luar pandangan konsumen. 

Konsumen tidak mengetahui bagaimana proses yang terjadi, yang 

penting jasa yang dia terima harus memuaskan. Proses terjadi berkat 

dukungan karyawan dan tim manajemen yang mengatur semua proses 
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agar berjalan dengan lancar. Proses penyampaian jasa sangat signifikan 

dalam menunjang keberhasilan pemasaran jasa pendidikan dan juga 

memberikan kepuasan kepada peserta pelatihan. 

c. Physical Evidence

Boom&Bitner dalam Kotler (2007) mengungkapkan bahwa 

physical evidence merupakan sarana fisik, lingkungan terjadinya 

penyampaian jasa, antara produsen dan konsumen berinteraksi dan 

setiap komponen lainnya yang memfasilitasi penampilan jasa yang 

ditawarkan. Pada sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan tentunya 

yang merupakan physical evidence ialah gedung/bangunan, dan segala 

sarana dan fasilitas yang terdapat didalamnya. Lovelock dalam Tjiptono 

(2008) mengemukakan bahwa perusahaan melalui tenaga pemasarnya 

menggunakan tiga cara dalam mengelola bukti fisik yang strategis, yaitu 

sebagai berikut: a. An Attention-Creating Medium Perusahaan jasa 

melakukan differensiansi dengan pesaing dan membuat sarana fisik 

semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target pasar. b. As 

a Message-Creating Medium Menggunakan simbol atau isyarat untuk 

mengkomunikasikan secara insentif kepada audiens mengenai 

kekhususan kualitas dari produk jasa. c. An Effect-Creating Medium 

Baju seragam yang berwarna, bercorak, suara dan desain untuk 

menciptakan sesuatu yang lain dari produk jasa yang ditawarkan. 


