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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Untuk menjadi bahan pertimbangan penelitian yang akan penulis 

jalankan, peneliti terlebih dahulu melihat penelitian yang sudah ada 

sebelumnya sebagai acuan dasar untuk lebih memahami penelitian. 

Berikut adalah penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian 

ini. 

 Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian dari Luthfan 

Widagdo dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Re-branding 

Magnum Pada Minat Beli Konsumen.” Penelitian ini melakukan 

pendekatan kuantitatif. Hal yang menjadi perbedaan antara penelitian 

penulis dengan penelitian terdahulu adalah peran yang ingin ditinjau oleh 

penelitian terdahulu yaitu adalah pengaruh yang terjadi pada minat beli 

konsumen. Sedangkan peneliti lebih ingin menitik-beratkan pada proses 

yang terjadi saat re-branding.  

 Penelitian kedua yang penulis gunakan adalah penelitian dari 

Dwitasari Dwiyanti dengan judul penelitian “Strategi Marketing 

Communication dalam Proses Re-branding (studi mengenai perubahan 

Apartemen Salemba menjadi Menteng Square)” Penelitian ini melakukan 

pendekatan kualitatif. Hal yang menjadi perbedaan antara penelitian 

penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu 
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menggunakan strategi marketing communications yang diterapkan pada 

produk jasa yaitu apartemen sedangkan penulis meneliti re-branding yang 

dilakukan terkait produk minuman.  
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2.2 Teori dan Konsep  

2.2.1 Komunikasi Pemasaran 

Pemasaran adalah sebuah konsep komunikasi dan 

komunikasi dapat dikatakan sebagai induk pemasaran. Komunikasi 

dalam kegiatan pemasaran akan mendorong penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi pemasaran 

merupakan aspek penting dalam keseluruhan misi pemasaran dan 

penentu suksesnya pemasaran. Komunikasi pemasaran memiliki 

peran yang sangat vital, yaitu memfasilitasi hubungan yang saling 

menguntungkan antara produsen dengan konsumen. 

“Komunikasi pemasaran adalah kegiatan pemasaran dengan 
menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk 
memberikan informasi pada orang banyak agar tujuan perusahaan 
tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan atas penggunaan 
jasa atau pembelian produk yang ditawarkan.” (Keneddy dan 
Soemanegara, 2006:5) 

Komunikasi pemasaran harus berfungsi secara efektif, baik 

dari segi penyampaian pesannya, medianya, maupun kemasan 

produk. Unsur-unsur ini harus terkait antara satu dengan yang 

lainnya demi terciptanya komunikasi yang efektif agar tujuan 

komunikasi pemasaran tersebut tercapai. Dalam upaya memasarkan 

produk, perusahaan perlu menjalin komunikasi yang baik dengan 

konsumen dan perantara melalui komunikasi pemasaran.  

  Suatu perusahaan sangat perlu mempertahankan posisi yang 

teratas diantara pesaing lainnya, tentu saja dibutuhkan usaha yang 

maksimal dalam memasarkan barang dan jasa. Pemasaran adalah 
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ilmu dalam seni menjelajah, menciptakan, dan menyampaikan 

nilai-nilai untuk memuaskan kebutuhan pasar sasaran (target 

market) demi laba. Pemasaran mencari tahu semua kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpenuhi. Pemasaran mencari tahu, 

mengukur, dan menghitung ukuran pasar yang teridentifikasi serta 

potensi laba. Pemasaran menunjukan dengan tepat segmen pasar 

yang dapat dilayani dengan sangat baik oleh perusahaan. 

Pemasaran juga merancang dan meningkatkan produk dan jasa 

yang tepat (Kotler, 2005:2) 

  Adapun konsep utama yang dijalankan dalam strategi 

komunikasi pemasaran adalah segmentasi, targeting, positioning, 

kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, brand, nilai dan 

kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan dan jejaring, jalur 

pemasaran, rantai distribusi, persaingan, lingkungan pemasaran, 

serta program pemasaran (Kotler, 2005:2).  

Salah satunya yang menjadi pendalaman dalam penelitian 

ini adalah mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Dalam 

merencanakan komunikasi pemasaran terpadu, peneliti 

menggangap bahwa hal yang harus dilakukan adalah melakukan 

kaji ulang terhadap rencana pemasaran serta tujuan yang hendak 

dicapai. Sebelumnya perusahaan juga harus mengetahui dimana 

posisinya saat ini, kemana arah yang hendak dituju dan apa 

rencana perusahaan. Semua informasi tersebut memberikan suatu 
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kerangka kerja untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi 

program komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing 

communication (IMC) 

2.2.2   Integrated Marketing Communication 

Copley (2004:12) mendefinisikan IMC sebagai proses yang 

melibatkan beberapa rangkaian komunikasi yang mengajak, memberikan 

informasi, mengingatkan, menghibur, dan mempengarui perilaku dari 

konsumen. Proses dari IMC melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk targetnya dan publiknya.  

Linton dan Morley (1995) dalam Copley (2004: 13) mengatakan 

beberapa hal yang menjadi manfaat dari IMC yaitu: 

a. Meningkatkan kreativitas yang dapat menunjang dari kampanye 

yang akan dilakukan 

b. Pesan yang konsisten 

c. Penggunaan media yang maksimal 

d. Operasional yang efisien 

e. cost saving 

f. Akuntabilitas  

Komunikasi pemasaran terintegrasi atau lebih dikenal 

integrated marketing communication dapat didefinisikan sebagai 

adanya kesesuaian antara kebutuhan informasi pelanggan dengan 

komunikasi pemasaran yang dikoordinasikan. IMC dapat 
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disimpulkan adalah komunikasi pemasaran yang dapat 

dikoordinasikan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan 

persepsi dari pelanggan (Prisgunanto, 2006:76) 

Tokoh pertama yang mencetuskan istilah IMC adalah Levitt 

pada tahun 1962, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh 

Schultz pada tahun 1993. Baru belakangan ini model IMC 

diperbaharui serta dikaitkan dengan orientasi pelanggan dan 

aktivitas pembelian perusahaan oleh Tannebaum dan Lauterborn. 

Secara garis besar prinsip IMC dideskripsikan sebagai berikut 

(Prisgunanto, 2006:76-77) 

1. IMC dimulai dan bertolak dari persepsi dan aktivitas 

pelanggan pada produk 

2. IMC adalah terintegrasi antara bisnis dengan kebutuhan 

pelanggan 

3. IMC harus terorganisasi pada semua komunikasi bisnis 

dalam marketing mix 

4. IMC berupaya menciptakan dialog dengan pelanggan 

5. IMC akan berupaya mencapai perilaku pelanggan ke arah 

kebutuhan individu 

Pada perkembangannya konsep IMC ini adalah pengakuan 

akan perlu adanya kesesuian antara persepsi pelanggan yang 

ditujukan dalam aktivitas pelanggan dengan communication mix 

yang dirancang. Biasanya konsep IMC dalam komunikasi 
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pemasaran ini harus konvergen dalam strategi komunikasi bisnis 

perusahaan. Pola integrasi inilah yang diharapkan menjadikan IMC 

sebagai suatu bentuk hubungan kesesuaian antara penafsiran 

pelanggan dan produsen terhadap produk (Prisgunanto, 2006:78) 

 

2.2.3  Model IMC 

IMC merupakan sebuah konsep yang memadukan proses dan juga 

kebaikannya. Untuk mengerti tentang IMC, terlebih dahulu kita mengerti 

dalam konteks apa itu integrated yang berarti dalam integrasi artinya ada 

penggabungan dari beberapa bagian yang terpisah untuk menjadikannya 

satu. Sama halnya seperti ketika pesan sebuah brand perlu adanya sinergi. 

Dalam model dibawah ini, penulis memaparkan proses IMC 

menurut Belch&Belch (2009: 27). Yang membedakan IMC dari 

periklanan tradisional adalah bagaimana prosesnya yang secara jelas 

memberikan pengaruh hubungan kepada customers, prospects dan juga 

stakeholder lainnya. Namun penulis hanya akan menggambil bagian 

Developing Integrated Marketing Programs saja terkait penelitian ini. 
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Gambar 2.1  The IMC Process Model 

Sumber: Belch&Belch (2009:27) 
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2.2.3.1  Marketing Communication Programs 

Sebelum menentukan pesan dari sebuah brand tentunya 

diperlukan pemahaman lebih terhadap bauran pemasaran 

didalamnya. Kotler mengidentifikasikan bauran pemasaran 

menjadi 4 P (Product, Place, Price, Promotion). Program 

pemasaran yang terdiri dari bauran pemasaran seharusnya didesain 

secara optimal untuk membangun ekuitas merek. Komponen ini 

saling terikat satu sama lain dalam kelangsungan hidup suatu 

perusahaan Kartajaya (2010:83) 

  Sebuah marketing program yang efektif tentunya 

menggabungkan marketing mix elements yang disebut juga 4Ps 

dalam integrated marketing program yang dijalankannya untuk 

mencapai objektif perusahaan dan memberikan nilai bagi 

konsumen. Marketing mix mendukung perusahaan untuk mencapai 

tempat yang kuat dalam target markets. 

 4 elemen dalam marketing mix (4Ps) yaitu: 

a. Product 

Philip Kotler dan Gary Amstrong dalam bukunya Marketing 

an Introduction mendefinisikan produk sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk atensi, 

akuisisi, kegunaan, atau konsumsi, yang mana dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan.  
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Produk memiliki tiga tingkatan, yaitu: 

a. Core Benefit: tingkatan pertama dan manfaat sesungguhnya. 

Contoh: Hydro Coco adalah minuman istonik dengan bahan 

dasar air kelapa asli, mengandung zat yang dapat 

menggantikan ion tubuh yang hilang.  

b. Actual Product: sebagai produk nyata yang dapat digunakan 

pelanggan. Contoh: kemasannya yang sekarang berbentuk 

tetra prisma dengan desain yang lebih fun dengan gambar 

kelapa  

c. Augmented Product: produk yang nyata didukung dengan 

layanan untuk pelanggan. Contoh: Hydro Coco memiliki 

customer care yang dikelola oleh Kalbe Farma.  

b. Price 

Price  atau harga adalah sejumlah uang yang harus 

dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut 

(Kotler and Amstrong, 2008: 48). Strategi penetapan harga 

ini disarkan pada kualitas produk dan harga yang ditetapkan.  

Sebuah harga menjadi perhatian bagi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Apabila harga tersebut 

dinilai sebanding dengan mutunya maka konsumen biasanya 

tidak ragu dalam melakukan keputusan pembeliannya. 

Tetapi bila harga tidak sebanding dengan mutu yang ada 
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maka konsumen dapat memilih produk lain yang mungkin 

dengan harga dan mutu yang sebanding.  

c. Place 

Philip Kotler dan Gary Amstrong mendefinisikan lokasi 

sebagai kumpulan dari organisasi independen yang 

membantu tersedinya produk atau servis untuk digunakan 

pelanggan. Place atau tempat termasuk dalam kegiatan 

perusahaan yang dapat membuat produk dapat tersedia bagi 

konsumen (Kotler and Amstrong, 2008:48). Ketika sebuah 

produk ditempatkan pada tempat yang tepat dengan target 

konsumennya maka produk tersebut dapat dijangkau 

konsumen dengan mudah sehingga berdampak pada 

perkembangan brand awareness. 

d. Promotion 

Promotion atau promosi merupakn aktivitas untuk 

mengkomunikasikan produk dan membujuk konsumen 

untuk membelinya (Kotler and Amstrong, 2008:49).  Kedua 

penulis mendefinisikan promosi sebagai perpaduan dari 

beberapa elemen yang digabungkan yaitu: iklan, promosi 

penjualan, public relations, personal selling dan direct 

marketing.  
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Promosi menjadi sebuah tools yang sampai sekarang selalu 

dipakai karena promosi menjadi tools  untuk berkomunikasi 

dengan konsumen. 

Dalam komunikasi terhadap pesan sebuah brand,diperlukan 

adanya beberapa elemen yang dapat menunjangnya. Elemen 

tersebut tergabung dalam Promotion Mix  (Duncan, 2008:22). 

Promosi seperti yang ditulis dalam Belch&Belch (2009:18) telah 

diartikan sebagai koordinasi yang telah diatur untuk membantu 

saluran dari informasi dan persuasi dalam rangka memaksimalkan 

penjualan. Dalam hal tersebut diperlukan elemen yang dapat 

membantu objektif dari komunikasi seperti yang lebih dikenal 

dengan promotion mix.  

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Promotion Mix 

Sumber: Belch&Belch (2009:18) 

 

The Promotional 
Mix 

Advertising Direct Marketing Internet 
Marketing Sales Promotion Public Relations Personal Selling 

Implementasi Marketing..., Jessica Riadi, FIKOM UMN, 2014



a. Advertising 

Kegiatan ini dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi 

nonpersonal yang berbayar tentang organisasi, produk, servis yang 

diberikan oleh sponsor. Hal ini tercermin dalam ruang dan waktu dari 

sebuah iklan yang harus disampaikan. Komponen nonpersonal yang 

terdapat didalamnya dapat meliputi radio, majalah, koran, yang dapat 

menyampaikan pesan kepada kelompok yang besar atau perorangan 

pada waktu yang sama. Karena sifatnya nonpersonal maka tidak aka 

nada feedback yang cepat dari pesan yang diterima oleh recipient 

namun oleh karena itu pembuat iklan harus mengerti seperti apa 

tanggapan audiens bila hal tersebut diluncurkan.  

Iklan dapat dikatakan sebagai hal yang paling dikenal dalam 

memerikan promosi. Hal ini juga menjadi penting bagi promotional 

tools untuk perusahaan yang mentargetkan customer yang banyak.  

 

b. Direct Marketing 

Salah satu hal yang paling bertumbuh dalam perekonomian US 

adalah direct marketing dimana banyak organisasi atau perusahaan 

dapat berkomunikasi langsung dengan customers yang dituju dan 

juga menghasilkan respon yang generate. Direct Marketing dapat 

lebih dari sekedar direct mail  ataupun mail order catalogues.  Hal 

ini melbatkan banyak aktivitas termasuk dengan data base 

management, direct selling, telemarketing, dan juga direct respons 
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ads melalui direct mail, internet, dan juga beberapa broadcast dan 

juga print media.  

Salah satu tools terbesar dari direct marketing adalah direct 

response advertising dimana sebuah produk yang dipromosikan 

dapat memberikan sebuah keberanian bagi consumer untuk 

melakukan pembelian. Secara tradisional direct mail menjadi 

sebuah medium untuk memberikan response yang langsung 

terhadap advertising, walaupun televisi dan juga majalah menjadi 

salah satu hal yang penting dalam media.  

 

c. Interactive/Internet Marketing 

Zaman semakin berkembang begitupula dengan sejarah dari 

marketing itu sendiri, sama halnya seperti iklan dan juga promosi. 

Perusahan ini didasari oleh teknologi dan juga pertumbuhan yang 

menghasilkan sebuah komunikasi melalui media interaktif seperti 

jelasnya adalah Internet. Interactive Media menjadikan informasi 

dapat diberikan pada saat waktu yang bersamaan. Tidak seperti 

jenis komunikasi tradisional misalnya iklan yang hanya satu arah 

dalam berkomunikasi, dengan media yang baru ini membuat 

pengguna dapat menggunakan semua fungsi yang ada seperti 

menerima dan juga merasakan seperti apa informasi tersebut, 

membuat permintaan, merespons pertanyaan dan tentunya 

melakukan pembelian.  
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Walaupun internet menjadi saran berpromosi, hal ini juga 

bisa dilihat sebagai alat untuk marketing communications. Karena 

kemampuannya utnuk berinteraksi dengan langsung sehingga 

memberika keefektifan kepada customers. Banyak perusahaan 

yang sudah mulai menyadari bahwa komunikasi via internet dan 

juga mulai mendevelop web mereka dengan menghire beberapa 

agency yang ahli dibidang web development dan menjadikan hal 

ini sebagai bagian dari IMC program mereka.  

 

d. Sales Promotion 

Salah satu elemen dari promotional mix lainnya adalah 

sales promotion yang juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari 

aktivitas pemasaran yang memberikan beberapa kelebihan dalam 

usaha penjualan, distribusi, atau juga dapat mengstimuli pemasaran 

dengan cepat. Sales promotion dibagi menjadi dua pembagian 

yaitu :consumer-oriented  dan  trade-oriented activites.  

  Consumer-oriented sales promotion adalah untuk 

mentargetkan kepada beberapa pengguna barang dan jasa dengan 

memberikan sampling, rebates , kontes, dan juga beberapa hal 

untuk pembelian. Promosi ini dapat memberikan kesempatan bagi 

ckonsumen untuk segera melakukan pembelian dan juga 

menstimuli short term sales.  

Implementasi Marketing..., Jessica Riadi, FIKOM UMN, 2014



Trade oriented activites adalah mentargetkan langsung 

kepada pedagang grosir, distributor, dan juga retailers. Promosi 

dan merchandising termasuk dalam harga, sales contest, dan juga 

beberapa pameran yang dapat diikuti oleh perusahaan.  

e. Public Relations/Publicity 

Salah satu komponen yang penting dalam promotional mix 

perusahan adalah publisitas atau sekarang ini dapat dilakukan 

dengan public relations. Publisitas menjadi salah satu komunikasi 

nonpersonal yang diakukan perusahaan, produk, dan juga jasa 

namun tidak secara langsung dibayar oleh sponsor. Biasanya hal 

tersebut muncul dalam halaman berita, editorial, dan juga 

pengumuman tentang perusahaan. Tidak seperti iklan, publisitas 

melibatkan sebuah komunikasi nonpersonal yang melibatkan 

banyak audiens, dan juga publisitas tidak secara langsung dibayar 

oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan media untuk 

memberikan cerita tentang produk dan jasanya ataupun eventnya 

yang diliput sehingga dapat menghasilkan sebuah awareness 

terhadap pengetahuan, opini dan juga perilaku dari si konsumen. 

Teknik digunakan untuk meraih publisitas dengan menggunakan 

berita, press conference, dan juga beberapa artikel yang terdapat 

foto, film, dan juga videotapes.  

Beberapa keuntungan dari publisitas adalah sebuah 

kredibilitas yang didapat. Konsumen dapat secara langsung merasa 
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bahwa informasi tersebut datang dari sumber yang netral. Selain 

itu, hal tersebut dapat menekan cost sebab perusahaan tidak perlu 

membayar besar kepada TV, radio ataupun koran melainkan 

dengan mengatur publisitas sedemikian rupa. 

Namun adapula bedanya dengan publisitas dan juga public 

relations. Ketika sebuah perusahaan menanamkan secara langsung 

informasi yang dapat mereka control dengan memberikan image 

baru  dari publisitas tersebut maka disebutlah public relations. PR 

dikatakan sebagai fungsi dari manajemen untuk melihat bagaimana 

perilaku publik dan juga apa keinginan public. PR menjadi lebih 

besar cakupannya dari sekedar publisitas karena PR menyangkut 

sebuah image yang baik terhadap perusahaan.  

PR menggunakan beberapa publisitas sebagai bagian dari 

alatnya dalam melakukan hubungan yaitu seperti dengan 

melakukan acara dengan komunitas, penggalangan dana, 

sponsorship dan juga special event yang dapat mendukung image 

dari perusahaan.  

Secara tradisional, PR dan juga publisitas menjadi salah 

satu hal yang dapat mendukung marketing dan juga proses 

komunikasi. Namun ada beberapa firma telah menjadikan PR 

sebagai bagian dari marketing dan juga stretagi promosinya 

karrena dapat menggantikan peran advertising ataupun marketing.  

 

Implementasi Marketing..., Jessica Riadi, FIKOM UMN, 2014



f. Personal Selling 

Salah satu elemen terakhir dari promotional mix adalah 

personal selling yaitu salah satu bentuk bagian komunikasi person to 

person yang menempatkan penjual untuk dapat mempersuasi langsung 

embeli dalam melakan pembelian. Tidak seperti adveritising, personal 

selling melibatkan beberapa kontak langsung antara pembeli dan 

penjual baik pada saat bertatapan langsung atau bisa juga dengan 

telefon. Interaksi ini dapat memberikan sebuah kemudahan dalam 

komunikasi dimana si penjual bisa melihat dan mendengar reaksi dari 

pembeli dengan apa yang sudah disampaikan.  

Personal selling juga melibatkan banyak feedback. Bila 

feedbacknya kurang berkenan maka si sales person akan memberikan 

beberapa pesan yang dimodifikasi olehnya sebagai salah satu upaya 

agar target dapat menjadi salah satu prospek yang baik bagi 

perusahaan.  

 

2.2.3.2  Brand Awareness 

(Duncan, 2008: 22) Ketika brand sudah sampai di tahap 

pengalaman sebuah brand maka brand tersebut dihadapkan pada 

dua pilihan yaitu: 

1. Hubungan brand yang kuat 

-Peningkatan sales, customers, brand equity 
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2. Hubungan brand yang lemah 

-Penurunan sales, customers, brand equity 

Kekuatan brand  atau brand equity seperti yang diungkapkan 

Aaker (1996:8) dalam Rangkuti (200:39) adalah bahwa brand equity 

terbagi atas beberapa unsur yaitu: 

1. Kesadaran merek (brand awareness) 

2. Kesan kualitas 

3. Asosiasi brand 

4. Loyalitas brand 

Brand awareness atau kesadaran merek artinya 

kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau 

mengingat kembali bahwa suatu mereka merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu Aaker (1996:90) dalam 

Kartajaya (2010: 60). Kemampuan pelanggan untuk 

mengenali atau mengingat merek suatu produk berbeda 

tergantung tingkat komunikasi merek yang ditawarkan. 

Piramida Brand Awarenes dalam buku The Power Of Brands 
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(Rangkuti, 2004:40) digambarkan sebagai berikut: 

Penjelasannya mulai dari yang tingkat terendah 

hingga tertinggi: 

a.   Unaware of Brand 

Merupakan tingkat kesadaran yang paling 

rendah dimana konsumen tidak pernah mendengar 

akan brand tersebut. Pada tahapan ini, pelanggan 

merasa ragu atau tidak yakin apakah sudah 

mengenal mereka yang disebutkan atau belum. 

Tingkatan ini dinilai harus dihindari oleh 

perusahaan. Ketika brand tidak dikenal oleh 

konsumen maka brand tersebut belum dapat 

menarik hati konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

b. Recognition 

Tingkat minimal dari kesadaran brand. Pada 

tahapan ini, pelanggan mampu mengidentifikasi 

merek yang disebutkan.  

c. Brand Recall 

Orang mulai mengingat kembali tentang 

brand itu, hal ini diistilahkan dengan pengingatan 

kembali tanpa bantuan. Pada tahapan ini, 
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pelanggan mampu mengingat merek tanpa 

diberikan stimulus. 

d. Top Of Mind  

Dimana letak brand dibenak seseorang sudah 

benar-benar diingat tanpa perlu diberi bantuan lagi. 

Pada tahapan ini, pelanggan mengingat merek 

sebagai yang pertama kali muncul di pikiran saat 

berbicara mengenai kategori produk tertentu.  

  Menurut Kartajaya (2010:65) untuk meningkatkan 

brand awareness pelanggan terhadap merek produk maka 

perusahaan dapat melakukan beberapa aktivitas sebagai 

berikut: 

a. membuat pesan yag singkat agar pelanggan cepat 

ingat 

b. gunakan tagline yang pendek  

c. mengembangan simbol yang memiliki keterkaitan 

dengan merek 

d. menggunakan publisitas sebagai pelengkap iklan 

e. memanfaatkan kesempatan untuk menjadi sponsor 

suatu acara 

f. menggunakan icon  untuk membantu  pelanggan 

sadar akan merek 
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Salah satu alasan Marketing Communications bertumbuh pesat 

dalam dunia komunikasi beberapa abad terakhir ini adalah karena 

perannya dalam proses membangun dan mempertahankan identitas dan 

kekuatan brand. Seperti yang dikatakan oleh Kevin Keller dalam 

Belch&Belch (2009:16) bahwa membangun dan mengatur dengan baik 

kekuatan brand telah menjadi sebuah prioritas dalam skala yang besar baik 

di segala tipe industri ataupun semua tipe pasar. 

Sebuah produk tentunya memiliki sebuah nama yang dipegangnya. 

Nama tersebut kerap kali disebut orang sebagai brand atau bahasa 

Indonesianya adalah merek. Menurut American Marketing Association 

dalam buku Rangkuti (2002:2) adalah nama, istilah, tanda, simbol atau 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasikan produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda 

dari produk atau jasa lainnya.  Didalam buku Kartajaya (2010: 60), sebuah 

brand menjadi elemen yang penting bagi perusahaan karena brand bukan 

hanya sekedar nama, logo ataupun simbol tetapi berperan lebih besar 

daripada itu. Brand dinilai dapat menjadi payung representasi produk yang 

ditawarkan. Dengan pemberian sebuah brand, suatu produk menjadi tinggi 

nilainya di mata pelanggan.  

Di zaman sekarang ini banyak perusahaan telah mengerti arti dari 

keberadaan sebuah brand yang mereka pegang. Untuk memperoleh brand 

yang kuat maka perlu dibangun terlebih dahulu brand-nya Rangkuti 

(2002:5): 
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a. Memiliki positioning yang tepat 

b. Memiliki brand value yang tepat 

c. Memiliki konsep yang tepat 

2.2.4 Peran Marketing Communications dalam Brand 

Untuk menjadikan sebuah brand terkenal di mata masyarakat, 

maka publik harus membuat brand tersebut kuat terlebih dahulu. Kekuatan 

dari sebuah brand itulah yang disebut dengan brand equity. Brand equity 

merupakan kekuatan sebuah brand. Menurut David A. Aaker (1996:8) 

dalam Kartajaya (2010:7)  “The major asset categories are: Brand 

Awareness, Perceived Quality, Brand Associations and Brand Loyalty,”  

kekuatan brand didasarkan oleh 4 hal, termasuk didalamnya terdapat brand 

awareness. 

Definisi brand equity sendiri menurut Hermawan Kartajaya dalam 

buku Brand Operation (2010:61) adalah aset yang menciptakan value bagi 

pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. 

Merek dianggap tidak hanya sebagai representasi dari produk tetapi juga 

berfungsi untuk menciptakan nilai.   

2.2.4.1  Re-branding 

Menurut pendapat Larslong (2004: 16-17) re-

branding dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang 

mencoba melakukan penempatan posisi atau alokasi secara 

berbeda dalam pasar. dimana hal positif yang didapat 
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seperti produk yang benar-benar baru. Bahkan re-branding 

dapat terjadi dikarenakan hal yang negatif seperti adanya 

keterbatasan bagi perusahaan untuk berkreasi sendiri.  

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 374) dalam 

bukunya Pemasaran Strategik mengemukakan beberapa 

alasan melakukan re-branding yaitu: 

a. menyegarkan kembali atau memperbaiki citra merek 

b. memulihkan citra setelah terjadinya krisis 

c.  bagian dari merger atau akuisisi 

d. mengharmonisasikan merek di pasar internasional 

e. pembaharuan protofolia merek, yaitu suatu merek yang 

dibuat dengna tujuan memberikan keyakinan.  

f. mendukung arah strategi baru perusahaan. 

 

2.2.5 Kerangka Pemikiran 

Berikut adalah kerangka pemikiran yang penulis gunakan sebagai 

landasan untuk menganalisis penelitian. 

   Dalam penelitian ini penulis mengambil komunikasi pemasaran 

sebagai payung utama dalam penelitian ini. Dalam mengkomunikasikan 

produknya maka perusahaan perlu menggunakan komunikasi pemasaran 

yang terintegritas sehingga dapat mencapai objektif perusahaan dengan 

baik.  
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   Didalam komunikasi pemasaran terdapat komunikasi pemasaran 

yang terintegritas atau yang lebih disebut dengan integrated marketing 

communications (IMC) . IMC juga turut berperan dalam brand terlebih 

ketika melakukan re-branding sehingga diharapkan dengan IMC tersebut 

brand dapat lebih dikenal oleh publik atau dapat meningkatkan brand 

awareness bagi publiknya.   

  Penulis menggunakan bagan IMC Process Model Belch&Belch namun 

penulis hanya akan menitikberatkan kepada pemahaman terhadap 

marketing communications sehingga penulis hanya akan menggambil satu 

bagian dari bagan tersebut, yaitu bagian develop IMC Program yang 

menggabungkan dari analisis internal dan eksternal.  
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2.2.6  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

Komunikasi 
Pemasaran 

IMC Models (Belch&Belch, 2009) 
• Develop IMC Program (Analisis dari 

Internal dan External ) 

Peran Marketing 
Communications 
dalam Re-branding 
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