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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk memperoleh data 

pendukung atau pelengkap agar dapat dijadikan suatu perbandingan dan dapat 

menambah wawasan baru untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu 

yang dijadikan bahan referensi memiliki kesamaan dalam suatu topik penelitian 

yang diangkat yaitu mengenai proses rebranding.  

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan contoh bagi penulis yaitu “Analisis 

Komunikasi Pemasaran Melalui Strategi Brand Activation POND’S Untuk Meraih 

Top Brand Award 2013” oleh Rustono Farady Marta selaku dosen program studi 

Ilmu Komunikasi di Universitas Bunda Mulia . Penelitian tersebut berfokus untuk 

mengetahui kegiatan brand activation yang dilakukan POND’S agar mampu 

menjangkau konsumen dan brand activation tersebut dikaitkan dengan 

keberhasilannya meraih top brand award. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan metode penelitian studi literature sebagai teknik 

penggumpulan data. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan yang 

ingin diteliti oleh penulis yaitu keduanya fokus pada strategi Marketing 

Communications dengan brand activation  
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Penelitian terdahulu kedua yang dapat dijadikan contoh adalah penelitian 

yang telah dilakukan oleh Anita Afriani, Universitas Prof. Dr. Moestopo 2015. 

Judul Penelitiannya adalah “Strategi Marketing Communications PT. Primatama 

Nusa Indah Plaza Semanggi”. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui 

strategi Marketing Communications pada PT. Primatama Nusa Indah Plaza 

Semanggi lewat kegiatan internal dan eksternal yang dilakukan perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

penggumpulan data berupa wawancara dan observasi. Penelitian tersebut memiliki 

kesamaan untuk megetahui strategi internal dan eksternal perusahaan lewat 

program Marketing Communications. 
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  Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Hasil 

Rustono Farady Marta 

(Universitas Bunda 

Mulia, 2013) 

Analisis Strategi 

Komunikasi Pemasaran 

Melalui Strategi Brand 

Activation POND’S 

untuk Meraih Top Brand 

Award 2013 

Hasil dari studi ini menunjukkan 

bahwa kegiatan aktivasi merek 

POND’S telah berhasil bila ditinjau 

berdasarkan parameter media value 

event. Selain itu, hal menarik lainnya 

terdapat kaitan antara brand 

activation dengan TOP Brand, karena 

kriteria pemenang TOP Brand adalah 

mind share, market share, dan 

commitment share. 

Anita Afriani 

(Univesitas Prof. Dr. 

Moestopo , 2015) 

Strategi Marketing 

Communications  PT. 

Primatama Nusa Indah 

Plaza Semanggi 

Strategi Marketing Communications 

telah diimplementasikan oleh PT. 

Primatama Nusa Indah Plaza 

Semanggi dengan menggunakan 

berbagai media cetak, elektronik, dan 

online lewat situs resmi plaza 

semanggi serta fast respons complain 

alert apabila ada keluhan.  
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Yesica Virginia 

(Universitas 

Multimedia 

Nusantara, 2019). 

Strategi Marketing 

Communications Alfacart 

melalui Brand Activation 

Strategi Marketing Communications 

melalui brand activation yang 

dilakukan Alfacart berhasil karena 

nama Alfacart menjadi familiar di 

mata publik, Alfacart berhasil 

menempati top ten e-commerce di 

Indonesia lewat Alexa Rank, 

meningkatnya jumlah pengunjung 

dan transaksi hingga ratusan miliar 

rupiah. 
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2.2 Teori atau Konsep - Konsep yang Digunakan 

2.2.1 E-commerce 

Digitalisasi layanan bisnis melahirkan fenomena baru yang disebut dengan 

e-commerce. Sebagai pelaku bisnis di sektor retail Alfamart juga merespon era 

digital dengan masuk ke layanan e-commerce. Hal itulah yang memaksa Alfamart 

mengembangkan lini bisnis baru yang bernama Alfacart.   

E-commerce melibatkan penggunaan Internet, World Wide Web (Web), 

aplikasi, dan browser yang berjalan di perangkat seluler untuk bertransaksi bisnis. 

Lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial digital 

diaktifkan antara dan di antara organisasi dan individu. Transaksi yang diaktifkan 

secara digital mencakup semua transaksi yang dimediasi oleh teknologi digital. 

Untuk sebagian besar, ini berarti transaksi yang terjadi melalui Internet, Web, dan 

melalui perangkat seluler. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai 

(misalnya, uang) lintas batas organisasi atau individu dengan imbalan produk dan 

layanan. Pertukaran nilai penting untuk memahami batas-batas e-commerce. Tanpa 

pertukaran nilai, tidak ada perdagangan yang terjadi. (Laudon, 2017, p.8) 

Ruang lingkup perdagangan elektronik (e-commerce) lebih sempit daripada 

bisnis digital. Sering dianggap hanya merujuk pada pembelian dan penjualan 

menggunakan Internet. Tetapi e-commerce harus dianggap sebagai semua transaksi 

yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga yang 

berhubungan dengannya. Dengan definisi ini, transaksi non-keuangan seperti 
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dukungan pelanggan dan permintaan untuk informasi lebih lanjut juga akan 

dianggap sebagai bagian dari e-commerce.(Chaffey, 2015, p.13)  

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan 

sebuah transaksi berbasis digital dengan menjual berbagai produk berupa barang 

atau jasa yang dapat dibeli secara langsung hanya dengan memanfaatkan sarana 

internet, web, ataupun perangkat seluler yang dimiliki sehingga lebih praktis tanpa 

harus pergi langsung ke toko fisik.  

2.2.2 Brand and  branding 

 Penamaan bisnis baru yang dibuat oleh Alfamart yaitu Alfacart dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu brand dan branding. Aktivitas brand terjadi pasa saat Alfamart 

memutuskan untuk mengembangkan lini bisnis baru yang bernama Alfacart. 

Aktivitas branding terjadi saat perusahan ingin menjelaskan hal yang membedakan 

Alfacart dengan pesaing.  

Brand merupakan elemen paling penting dalam sebuah produk. Menurut 

American Marketing Association (AMA), definisi dari brand adalah sebagai 

berikut :  

“name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended 

to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to 

differentiate them from those of competition.” (Keller, 2013, p.30) 

What is brand? karena persaingan menciptakan pilihan yang tak terbatas, 

perusahaan mencari cara untuk terhubung secara emosional dengan pelanggan, 

menjadi tidak tergantikan, dan menciptakan hubungan seumur hidup. Merek yang 
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kuat menonjol di pasar yang padat penduduk. Orang-orang jatuh cinta pada merek, 

memercayai mereka, dan percaya pada keunggulan mereka. Merek dapat 

memengaruhi sebuah keberhasilan perusahaan (Wheeler, 2013, p.2) 

Nilai dari suatu merek adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dan 

mengkaitkan nama perusahaan dengan konsep yang menguntungkan di benak 

pelanggan. (Smith, 2013, p.219) 

Brand atau merek merupakan hal yang sangat penting untuk konsumen atau 

produsen karena dapat menjadi sebuah tanda bahwa produk baik barang atau jasa 

yang dijual atau dibeli tersebut berkualitas dan dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau perbandingan dengan berbagai produk dengan merek yang berbeda.  

Dalam penelitian ini, brand Alfacart merupakan brand baru yang sebelumnya 

bernama Alfaonline yang sudah memiliki kekuatan. Setiap perusahaan pasti 

menginginkan brand-nya semakin kuat agar mudah diingat dan menjadi pilihan 

utama para konsumen. 

Ketika brand semakin kuat, maka sebagaimana disampaikan Freddy Rangkuti 

dalam bukunya “The Power of Brands” (2008, p.119-120), terdapat enam  tingkatan 

dalam sebuah merek : 

1. Atribut  

Merek diharapkan memiliki suatu atribut yang dikelola sehingga 

mengigatkan pelanggan mengenai sifat atau atribut yang terdapat dalam 

merek tersebut 
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2. Manfaat 

Suatu merek harus lebih dari seperangkat atribut karena konsumen bukan 

membeli atribut namun manfaat yang fungsional dan emosional dari produk 

tersebut.  

3. Nilai 

Merek harus memiliki nilai yang mencerminkan siapa pengguna merek 

tersebut agar dipandang dan berkelas 

4. Budaya 

Merek mewakili suatu budaya tertentu sesuai dengan karakter yang 

diciptakan dalam produk tersebut 

5. Kepribadian 

Merek mencerminkan suatu kepribadian tertentu seperti kepribadian bagi 

seorang penggunanya  

6. Pemakai 

Merek harus memberikan kesan tertentu bagi pemakain produk 

Brand memiliki peran yang sangat kuat dalam suatu perusahaan atau organisasi 

untuk itu ada empat langkah dalam membangun merek yang kuat (Keller, 2013, 

p.107): 

1. Pastikan identifikasi merek dengan pelanggan dan asosiasi merek di benak 

pelanggan dengan kelas produk tertentu, manfaat produk, atau kebutuhan 

pelanggan. 
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2. Tetapkan totalitas makna merek di benak pelanggan secara strategis dengan 

mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak berwujud.  

3. Dapatkan tanggapan pelanggan yang tepat untuk merek tersebut. 

4. Mengkonversi tanggapan merek untuk menciptakan resonansi merek dan 

hubungan kesetiaan yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. 

 Keempat langkah ini mewakili serangkaian pertanyaan mendasar yang selalu 

ditanyakan pelanggan tentang merek setidaknya secara implisit, yaitu (Keller, 2013, 

p.107) : 

1. Siapa Anda? (identitas merek)  

2. Apa yang kamu lakukan? (arti merek)  

3. Bagaimana dengan Anda? Apa yang saya pikirkan atau rasakan tentang 

Anda? (tanggapan merek)  

4. Bagaimana dengan Anda dan saya? Asosiasi apa dan seberapa banyak 

koneksi yang ingin saya miliki dengan Anda? (hubungan merek) 

 Manfaat merek bagi perusahaan sangat penting (Rangkuti, 2008, p.139): 

1. Nama merek mempermudah penjual dalam mengolah pesan 

2. Nama merek atau tanda dagang akan melindungi penjualan secara hukum 

dari pemalsuan suatu produk 

3. Merek memberikan suatu peluang bagi penjual untuk mempetahankan 

kesetiaan konsumen dalam pemasaran suatu produk 

4. Merek membantu penjual dalam penggelompokan pasar ke berbagai 

segmen tertentu 

5. Semakin baiknya nama merek maka citra perusahaan akan terjaga  
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 Fungsi merek mengurangi risiko sangat penting untuk menerbitkan 

produk Branding membantu mengurangi risiko yang dirasakan. Jika konsumen 

percaya pada suatu merek koran atau majalah terkenal, mereka lebih cenderung 

membelinya meskipun pada umumnya mereka tidak dapat menilai kualitas sebelum 

membeli.(Berz, 2011, p.199)  

 Apa itu branding? Branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk 

membangun kesadaran dan memperluas kesetiaan pelanggan. Diperlukan mandat 

dari atas dan kesiapan untuk berinvestasi di masa depan. Branding adalah tentang 

merebut setiap kesempatan untuk mengekspresikan mengapa orang harus memilih 

satu merek di atas yang lain.(Wheeler, 2013, p.6)  

 Adapun pemahaman lain menurut Ronald D. Smith dalam bukunya yang 

berjudul “Strategic Planning For Public Relations” (2013, p.221) Branding adalah 

akar dari rencana komunikasi strategis organisasi, mengesahkan sebuah pesan 

untuk menyatakan tujuan dan karakternya sehingga khalayak akan memahaminya 

dan membedakannya membentuk organisasi lain. Dengan merek yang bagus, dapat 

membantu organisasi : 

1. Dengan mendefinisikan dan membedakan Anda di benak publik Anda 

(khususnya pelanggan) 

2. Dengan menyediakan struktur untuk menyampaikan pesan yang konsisten 
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Gambar 2.2 Proses Keputusan Branding 

Keputusan Branding                 Keputusan Brand Sponsor          Keputusan Brand Hierarchy 

 

 

  

  

 

 

  

Keputusan Brand Extentions     Keputusan Multibrand      Keputusan Branding Repositioning 

 

 

 

 

Sumber : Manajemen Strategi Merek  (Tjiptono & Chandra, 2011, p.28) 

Terdapat tiga komponen penting yang dapat mendukung kesuksesan dalam 

Branding (Levine, 2003, p.6) :  

1. Advertising : Iklan sangat membantu saat masyarakat tidak mengetahui 

mengenai suatu merek lewat tampilan dan sikap dalam beriklan dapat 

membantu mendefinisikan suatu merek tertentu di benak publik. Iklan tidak 
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menciptakan suatu identitas, tetapi caranya tepat untuk mempresentasikan 

suatu identitas mengenai produk kepada pengguna. Namun, Advertising 

tidak dapat bekerja sendiri dan menentukan suatu image untuk itu 

diperlukan peran Marketing. 

2. Marketing : Sebelum menjadi suatu merek, harus adanya produk. Jembatan 

antara merek dan produk adalah Marketing. Marketing berguna untuk 

merancang kepribadian suatu merek tertentu yang akan disajikan kepada 

publik. Marketing bukan hanya berjualan, namun mengetahui apa yang 

harus dijual dan cara menjualnnya sebagai bagian dari rencana besar. 

Marketing juga berhubungan dengan Public Relations. 

3. Public Relations : Seorang Public Relations menghasilkan publisitas untuk 

sebuah merek, memperkuat opini publik terhadap merek tersebut, dan 

mendefiinisikan suatu merek tanpa disadari oleh public. 

Antara Adverstising, Marketing, dan Public Relations memang sangat 

berhubungan dan tidak dapat bekerja sendirian. Ketiga kategori tersebut memiliki 

tugasnya masing - masing. Adverstising lebih fokus kepada iklan baik di telivisi, 

radio, majalah, dan sebagainya. Marketing lebih fokus pada pesan yang ingin 

disampaikan untuk memasarkan suatu merek terhadap produk tertentu. Public 

Relations lebih berperan penting dalam kegiatan branding yang akan membuat 

kampanye berhasil atau gagal.  
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Jadi, saat perusahaan menciptakan suatu bisnis dengan merek baru, Marketing 

memiliki peran untuk memutuskan identitas dari suatu merek lewat pesan yang 

akan disampaikan kepada masyarakat untuk memperluas pasar.  

2.2.3 Marketing Communications  

Marketing Communications sangat diperlukan saat membuat suatu merek 

baru dalam bisnis untuk menarik konsumen lewat berbagai kegiatan yang dilakukan 

yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan konsumen itu sendiri.  

 Definisi dari komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi pemasaran 

dengan menggunakan teknik komunikasi dengan tujuan untuk memberikan 

informasi kepada orang banyak dengan harapan tujuan awal perusahaan tercapai 

yaitu mendapatkan keuntungan sebagai hasil dari penambahan penggunaan 

berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. (Ardianto, 2011, p.273). 

Menurut Prisgunanto yang dikutip dari buku Handbook of Public Relations 

oleh Dr. Elvinaro Ardianto (2011, p.273-274) Komunikasi pemasaran juga 

merupakan elemen promosi dari marketing mix ( price, product, place, promotion) 

atau bauran pemasaran yang melibatkan komunikasi antar organisasi dan target 

publik lewat kinerja pemasaran. 

Secara garis besar ada tiga tingkatan hirarki efek untuk komunikasi 

pemasaran (Ardianto, 2011, p.274) : 

1. Tahap mengetahui (knowing) 

2. Tahap merasakan (feeling) 
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3. Tahap tindakan berpengaruh (action) 

Tahapan tersebut merupakan bagaimana pelanggan atau khalayak 

memahami suatu produk lewat interaksi melalu bauran oemasaran yang dilakukan.  

Strategi yang digunakan dalam bauran pemasaran adalah pull strategy yang 

dapat memengaruhi pelanggan agar menarik produk dengan cara menciptakan 

permintaan dari saluran, push communication strategy melibatkan penyebaran 

infromasi untuk mempengaruhi organisasi distribusi lainnya, profile strategy yang 

bertujuan untuk membangun image atau reputasi produk dan perusahaan (Tim 

MarkPlus, 2010, p.178)  

Ada enam tahapan untuk menciptakan Marketing Communications yang 

efektif, yaitu:  (Kotler & Armstrong, 2018, p.432) 

Gambar 2.3 Steps in Developing Effective Marketing Communications 

 

Sumber : (Kotler & Armstrong, 2018, h.432) 

Identifying the Target Audience

Determining the Communication Objectives

Designing a Message

Choosing Communication Channels and 
Media

Selecting the Message Source

Collecting Feedback
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1. Identifying the Target Audience, dalam tahapan ini Marketing 

Communications harus menentukan target audience yang jelas karena akan 

mempengaruhi keputusan menyampaikan pesan ke publik, apa yang akan 

disampaikan, bagaimana menyampaikannya, kapan akan disampaikan, 

dimana akan disampaikan lewat media atau channel, dan siapa yang akan  

menyampaikan pesan tersebut.  

2. Determining the Communication Objectives, target audience yang telah 

dipilih, belum tentu mengetahui produk yang ditawarkan oleh perusahaan, 

hanya mengetahui nama, atau sedikit mengenai produk tersebut. Dalam 

membuat suatu brand,  harus mendapatkan awareness dari masyarakat agar 

terciptanya knowledge mengenai produk yang dipasarkan, kemudian 

munculnya tanggapan dari konsumen berupa liking dan timbulnya 

preference dalam pikiran mereka, lalu munculnya conviction untuk 

melakukan purchase terhadap produk tersebut. Disini peran komunikator 

sangat penting untuk menyampaikan informasi yang sesuai mengenai 

produk tersebut yang dapat memberikan nilai tinggi pada konsumen.  

3. Designing a Message,  setelah mendapatkan tanggapan dari audience, 

seorang Marketing Communications harus menentukan pesan agar 

mendapatkan perhatian, menarik minat, menciptakan keinginan, dan 

mendapatkan tindakan. Saat menyampaikan pesan, komunikator harus 

menentukan konten yang menarik terhadap suatu brand tersebut. Terdapat 

tiga hal yang menarik pelanggan yaitu rasional, emosional, dan moral. 

Rasional sangat berkaitan dengan minat pelanggan.yang menunjukan 
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keuntungan produk tersebut untuk pengguna. Emosional berkaitan dengan 

emosi positif atau negatif yang dapat memotivasi suatu pembelian 

tergantung pesan yang disampaikan berdasarkan perasaan. Moral 

berhubungan dengan pandangan audience mengenai produk yang benar dan 

salah lewat pertimbangan social, lingkungan, dan sebagainya. 

4. Choosing Communication Channels and Media, terdapat dua bentuk 

communication channel, yaitu personal dan non personal. Dalam 

personal communication channels melibatkan dua orang atau lebih 

individu saling berkomunikasi satu sama lain lewat tatap muka, telepon, 

email, dan chat. personal communication sangat efektif karena adanya 

feedback langsung. Non personal communication channels 

menggunakan media untuk menyampaikan pesan tanpa mendapatkan 

feeback secara langsung. Contoh media yang digunakan adalah media 

cetak (koran, majalah, dan direct mail), media penyiaran (televisi, 

radio), dan display media (billboard, spanduk, dan poster). 

5. Selecting the Message Source, baik komunikasi secara personal ataupun 

non personal dapat memberikan pengaruh pada target audience. Pesan 

disampaikan dari sumber kredibel yang bersifat perusasif. Dalam hal ini, 

brand menggunakan aktor, endorsers, penyanyi, dan tokoh penting 

untuk menyampaikan suatu pesan yang disesuaikan dengan jenis 

produk. 

6. Collecting Feedback, setelah menyampiakn suatu pesan mengenai suatu 

brand,  komunikator harus melakukan riset pada target audience. Hal 
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yang harus ditanyakan adalah ingatan tentang isi pesan, berapa kali 

mereka melihatnya, poin pesan apa yang paling diingat, bagaimana 

perasaan mereka terhadap pesan, dan perilaku mereka mengenai merek 

atau perusahaan. Feedback positif dari audiens dapat memengaruhi 

program komunikasi yang digunakan perusahaan dan memberikan 

keuntungan untuk membentuk kepuasan pelanggan mengenai produk.  

Berikut adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan 

agar berhasil dengan berbagai peran promosi dalam program pemasaran mereka, 

yaitu lewat bauran promotional mix (M.A, 2015, p.16-34) 

1. Iklan atau Advertising yang dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi 

non - personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, ataupun ide 

yang dibayar oleh sponsor yang diketahui dalam media massa baik TV, 

radio, majalah ataupun koran yang dapat menggirimkan pesan dalam 

waktu bersamaan kepada sejumlah besar orang. Iklan dapat menarik hati 

konsumen terutama yang iklannya sangat dikenal oleh masyarakat. 

2. Pemasaran Langsung atau Direct Marketing adalah suatu upaya 

perusahaan untuk melakukan komunikasi secara lansung dengan calon 

pelanggan mencangkup aktivitas pengelolaan database, penjualan 

langsung, telemarketing, dan iklan melalui intenet, media cetak, atau 

media pelayanan. 

3. Pemasaran Interaktif adalah kegiatan komunikasi interaktif melalui 

media massa dan yang paling utama adalah internet. Media interaktif 
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memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik dengan 

pengguna.  

4. Promosi Penjualan atau Sales Promotion adalah kegiatan pemasaran 

yang memberikan nilai tambah kepada penjual, distributor, dan 

konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan suatu penjualan. 

Promosi penjualan memiliki dua orientasi yaitu consumer oriented sales 

promotion yang ditunjukan pada pengguna atau pemakai akhir suatu 

barang atau jasa yang mencangkup pemberian kupon, sampel, potongan 

harga, undian, dan kontes dan trade oriented sales promotion yaitu 

promosi penjualan yang ditunjukan kepada pihak perantara pemasaran 

seperti pengecer, pedagang besar, dan distributor yang bentuknya 

dengan memberikan bantuan dana promosi, price deal, pameran 

dagang, kompetisi penjualan, dan berbagai hal yang mendorong para 

pedagang untuk mempersiakan dan mempromosikan produknya. 

5. Hubungan Masyarakat atau Public Relations merupakan seseorang yang 

mengontrol dan mengelola citra serta publisitas terkait suatu perusahaan 

atau organisasi 

6. Penjualan Pesonal atau Personal Selling adalah bentuk komunikasi 

secara langsung antar penjual dengan calon pembelinya  

Marketing Communication disini dapat membantu mempromosikan suatu 

produk atau brand yang baru diluncurkan agar tertanam dibenak publik mengenai 

merek tersebut. 
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2.2.4 Brand Activation 

Sampai dalam tahapan peluncuran bisnis baru, manajemen perusahanan 

Alfacart harus memikirkan cara yang tepat agar aktivasi merek tersebut menjadi 

kuat di mata konsumen lewat suatu proses pemasaran yang dijalankan.  

Dalam Journal of Marketing Consumer Research yang berjudul “Brand 

Activation : A Theoritical Perspective” (Saeed, Author, Zameer, & Ahmad, 2015, 

p. 94-96) Brand Activation dapat didefinisikan sebagai hubungan pemasaran yang 

dibuat antara merek dan konsumen sehingga dapat lebih memahaminya dan 

menganggap merek tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Brand 

Activation adalah proses untuk menciptakan suatu pengalaman terkait merek. 

Berikut adalah proses dari Brand Activation : 

1. Discovery : Para pemasar perlu memahami merek serta keinginan dan 

kebutuhan pelangggan mereka untuk membangun proses aktivasi merek 

yang lebih baik dan efektif 

2. Strategic Development : Menggembangkan strategi dengan model 

komunikasi yang sesuai agar merek lebih aktif 

3. Creative Development  : Memikirkan berbagai cara yang kreatif dan 

melaksanakan strategi yang telah dibuat 

4. Delivery : Pada tahap ini, strategi diterapkan sesuai dengan tahap 

perancanan sebelumnya 

5. Evaluation : Tahap evaluasi dimana menentukan apakah upaya aktivasi 

merek tersebut efektif atau tidak dan apakah harapan perusahaan terpenuhi 
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Brand Activation memiliki berbagai bentuk kegiatan yang dapat 

dikategorikan sebagai berikut menurut Steve Wallace (Yusuf, 2016, p.9) : 

1. Direct Marketing Activation, adalah kegiatan brand activation dimana 

brand langsung bersentuhan dengan konsumen, seperti media televisi, 

media cetak, dan radio. 

2. Social Media Activation, adalah  jenis brand activation dimana 

mendekatkan diri dengan konsumen lewat jejaring sosial, seperti Facebook, 

Twitter, Instagram, dan Youtube 

3. Promotions Activation, adalah bentuk kegiatan brand activation yang 

meliputi berbagai promo special untuk konsumen, seperti sampel gratis, 

potongan harga, dan kupon berhadiah 

4. Marketing Event Activation, adalah kegiatan brand activation yang 

dilakukan melalui berbagai event, seperti pameran dan pemasangan booth 

5. Sponsorships Activation, adalah suatu bentuk brand activation dengan 

memberikan dana pada suatu kegiatan atau acara dengan bekerja sama, 

seperti acara olahraga, konser musik, penggalangan dana, dan acara sosial. 
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2.3 Alur Penelitian 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alur penelitian di atas menjelaskan bahwa Alfacart merupakan e-commerce 

yang dibentuk oleh Alfamart dengan model bisnis baru diluar groceries yaitu 

market place. Untuk memperkenalkan merek baru ini, perusahaan harus 

menggunakan strategi Marketing Communications agar terciptanya brand 

activation yang kuat dalam benak publik berdasarakan konsep Effective Marketing 

Communications oleh Philip Kotler dan Gary Armstrong serta Brand Activation 

oleh Steve Wallace. 

Brand Alfacart 

Marketing 

Communications 

Effective Marketing 

Communications 
(Kotler & Armstrong, 2018, 

Strategi Marketing Communications Alfacart 

Melalui Brand Activation 

Steps in Developing 

Marketing 

Communcations 

(Kotler & Armstrong, 

2018, h.432) 
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