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 BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yang 

menjadi bahan refrensi dalam penelitian ini.Pemilihan penelitian terdahulu 

berdasarkan adanya kesamaan pada pembahasan, metode penelitian dan berkaitan 

dengan IMC serta rebranding yang dilakukan. 

Untuk penelitian pertama yang digunakan adalah “Strategi Komunikasi 

Rebranding Melalui IMC (Studi Kasus: Strategi Komunikasi dalam Pergantian 

Merek Quality Hotel Solo Menjadi The Sunan Hotel Solo)” oleh Indra Nurhandono, 

Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses rebranding 

The Sunan Hotel, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan The Sunan Hotel 

melalui IMC dan mengetahui efektivitas dari strategi kampanye rebranding yang 

dilakukan The Sunan Hotel. 

Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

mengenai brand, konsep mengenai stakeholder, konsep mengenai rebranding, 

konsep mengenai IMC itu sendiri dan elemen yang terkandung dalam IMC.  
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Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode 

penelitian studi kasus.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi (pengamatan), studi pustaka dan 

dokumentasi.Adapun langkah-langkah analisi data yang dilakukan penelitian ini 

dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indra tersebut memberikan sebuah hasil bahwa 

upaya komunikasi dan perubahan yang dilakukan pihak hotel untuk menyampaikan 

brand baru sampai pada tahap kesadaran merek (brand awareness). Upaya 

komunikasi yang dilakukan melalui IMC belum begitu baik, pihak hotel  menekankan 

promosi pada advertising melalui media cetak dan media luar ruang, public relations 

melalui hubungan media dan publisitas, sales promotion melalui kunjungan sales call 

dan promosi cetak (surat, faks, brosur, rate card) dan komunikasi online melalui 

website. Tidak hanya itu, The Sunan Hotel juga lebih menonjolkan kesan etnik 

dengan menambahkan unsur-unsur tradisional seperti keris, kuluk,dan wayang pasca 

rebranding yang dilakukan.     

Selain menggunakan refrensi dari penelitian Indra Nurhandono, peneliti juga 

menggunakan refrensi penelitian terdahulu dari Riza Rizki Isyana mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015 yang berjudul “Strategi 

Komunikasi Pemasaran melalui Rebranding (Studi kasus: rebranding Kafe Piring 

Putih menjadi Kafe Redberries Food & Folks dalam Meningkatkan Penjualan)”.  
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Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi 

pemasaran melalui rebranding Kafe Piring Putih menjadi Kafe Redberries Food & 

Folks dalam meningkatkan penjualan. 

Teori atau konsep yang digunakan diantaraya adalah konsep mengenai brand , 

konsep mengenai rebranding, strategi komunikasi pemasaran menurut Chris Fill. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian studi kasus.Sumber data yang didapat penelitian ini melalui 

wawancara (indepth interview), obervasi dan dokumentasi. 

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini adalah strategi pemasaran yang 

dipakai antara push dan pull communication lebih didominasi pull communication. 

Melalui strategi yang ada dalam penelitian ini peneliti Riza Rizki mengambil 

kesimpulan bahwa dengan strategi komunikasi pemasaran dan rebranding yang 

dilakukan dalam meningkatkan penjualan bisa dikatakan cukup berhasil karena 

segmen pasar dan target pasar telah tercapai dan pelanggan yang lama pun masih 

loyal datang ke Kafe Redberries Food & Folks. 

Pada penelitian pertama, peneliti menemukan adanya kesamaan dalam 

membahas strategi IMC pasca rebranding yang dilakukan pada perusahaan.Namun, 

penelitian yang dilakukan Indra juga mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis 

yang terletak pada analisis strategi IMC yang dilakukan. Pada strategi IMC yang 

dimiliki Sour Sally peneliti menganalisisnya melalui IMC planning yang diutarakan 
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oleh Tom Duncan, sedangkan pada penelitian Indra ini tidak dianalisis lebih dalam 

melalui IMC planning tersebut. 

Penelitian yang kedua ini dipilih karena peneliti melihat adanya kesamaan 

pada industri yaitu makanan.Keduanya  sama-sama melakukan rebranding dengan 

alasan  yang sama yaitu corporate strategy untuk tetap bisa bertahan dengan hadirnya 

berbagai kompetitor yang satu lini dan  adanya perubahan trend yang terjadi di era 

global dengan memanfaatkan strategi komunikasi yang ada. Perbedaan yang terletak 

pada penelitian kedua ini ada pada fokus penelitian jika penelitian kedua lebih 

mengarah kepada peningkatan penjualan, pada penelitian peneliti mengenai Sour 

Sally lebih mengarah kepada brand image yang terbentuk pasca rebranding yang 

dilakukan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Indra Nurhandono Riza Rizki Isyana 

Asal Universitas Universitas Sebelas Maret  Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga 

Tahun 2010 2015 

Judul Penelitian Strategi Komunikasi Rebranding 

Melalui IMC (Studi Kasus: 

Strategi Komunikasi dalam 

Pergantian Merek Quality Hotel 

Strategi Komunikasi Pemasaran 

melalui Rebranding (Studi kasus: 

rebranding Kafe Piring Putih 

menjadi Kafe Redberries Food & 
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Solo Menjadi The Sunan Hotel 

Solo)”  

Folks dalam Meningkatkan 

Penjualan)” 

Jenis Penelitian Metode Kualtitatif Metode Kualitatif 

Metode Studi Kasus Studi Kasus 

Hasil Penelitian Upaya komunikasi dan 

perubahan yang dilakukan pihak 

hotel untuk menyampaikan brand 

baru sampai pada tahap 

kesadaran merek (brand 

awareness). Upaya komunikasi 

yang dilakukan melalui IMC 

belum begitu baik, pihak hotel  

menekankan promosi pada 

advertising melalui media cetak 

dan media luar ruang, public 

relations melalui hubungan 

media dan publisitas, sales 

promotion melalui kunjungan 

sales calldan promosi cetak 

(surat, faks, brosur,rate card) dan 

komunikasi online melalui 

Karena dianalisis melalui 

komunikasi pemasran menurut 

Chris Fill, strategi pemasaran 

yang dipakai antara push dan pull 

communication lebih didominasi 

pull communication. Melalui 

strategi yang ada dalam penelitian 

ini mengambil kesimpulan bahwa 

dengan strategi komunikasi 

pemasaran dan rebranding yang 

dilakukan dalam meningkatkan 

penjualan bisa dikatakan cukup 

berhasil karena segmen pasar dan 

target pasar telah tercapai dan 

pelanggan yang lama pun masih 

loyal datang ke Kafe Redberries 

Food & Folks. 
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website. Tidak hanya itu, The 

Sunan Hotel juga lebih 

menonjolkan kesan etnik dengan 

menambahkan unsur-unsur 

tradisional seperti keris, 

kuluk,dan wayang pasca 

rebranding yang dilakukan.     

 

Perbedaan dan 

Persamaan 

Penelitian 

Adanya kesamaan dalam 

membahas strategi IMC pasca 

rebranding yang dilakukan pada 

perusahaan. Namun, penelitian 

yang dilakukan Indra juga 

mempunyai perbedaan dengan 

penelitian penulis yang terletak 

pada analisis strategi IMC yang 

dilakukan. Pada strategi IMC 

yang dimiliki Sour Sally peneliti 

menganalisisnya melalui IMC 

planning yang diutarakan oleh 

Tom Duncan, sedangkan pada 

penelitian Indra ini tidak 

Adanya kesamaan pada industri 

yaitu makanan. Keduanya sama-

sama melakukan rebranding 

dengan alasan yang sama yaitu 

corporate strategy untuk tetap 

bisa bertahan dengan hadirnya 

berbagai kompetitor yang satu lini 

Adanya perubahan trend yang 

terjadi di era global dengan 

strategi komunikasi yang ada dan 

menuntut perusahaan untuk dapat 

berinovasi. Perbedaan yang 

terletak pada fokus penelitian jika 

penelitian kedua lebih mengarah 
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dianalisis lebih dalam melalui 

IMC planning tersebut. 

 

kepada peningkatan penjualan, 

pada penelitian peneliti mengenai 

Sour Sally lebih mengarah kepada 

brand image yang terbentuk pasca 

rebranding yang dilakukan. 

 

  

2.2  Konsep yang Digunakan 

 2.2.1  Public Relations 

Public relations (PR) merupakan jembatan yang 

menghubungkan antara organisasi dengan para stakeholdernya dalam 

membangun hubungan jangka panjang dan memelihara keharmonisan 

saling penegertian yang lebih baik. Dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh PR diharapkan dapat membentuk dan memperkuat citra 

perusahaan yang positif. 

Lebih jauh dalam mengenal PR, Broom (2009, h.56) 

menjelaskan bahwa peran PR terbagi menjadi empat yaitu: 

1) Expert Prescriber, seorang praktisi PR dianggap 

berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi serta dapat 
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membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 

hubungan dengan publiknya. 

2) Communication Fasilitator, praktisi PR bertindak sebagai 

komunikator atau sebagai mediator yang membantu pihak 

manajemen dalam hal mendengar apa yang diharapkan atau 

diinginkan oleh publiknya. 

3) Problem Solving Process Fasilitator, praktisi PR berperan 

sebagai fasilitator dalam memecahkan masalah. PR, 

merupakan bagian dari tim manajemen. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk membantu tim dalam menangani atau 

mengambil keputusan atas permasalahan yang ada. 

4) Communication Tehnician, praktisi PR dianggap sebagai 

pelaksana teknisi. PR sebagai journalist in recident hanya 

menyediakan layanan teknis komunikasi sementara 

kebijakan dan keputusan dilakukan oleh manajemen dan 

dilaksanakan oleh PR. 

Sehubungan dengan praktiknya yang berfungsi menjalin 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, baik secara 

internal maupun eksternal, PR memiliki peran yang sangat strategis 

dalam membantu perusahaan bersaing di era globalisasi seperti saat 

ini. 
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Lebih dalam mengenai definsi PR, menurut Frank Jefkins 

(2004, h.10) ialah semua bentuk komunikasi yang terencana antara 

suatu perusahaan dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. 

Ruslan (2005, h.19) menjabarkan beberapa fungsi dari public 

relations diantaranya adalah: 

1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam 

mencapai tujuan bersama. 

2) Membina hubungan yang harmonis antara badan atau 

organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak 

sasaran. 

3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap 

badan/organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. 

4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan 

sumbang saran kepada pimpinan manajemen dengan 

tujuan dan manfaat bersama. 

5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan 

mengatur arus informasi, publikasi atau sebaliknya 

demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 
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 2.2.2 Brand 

Menurut American Marketing Association (AMA) 

mendefinisikan brand sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau 

desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok 

penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing 

(Kotler & Keller, 2009,  h.258). 

Brand juga dapat dikatakan sebagai sebuah janji seorang 

penjual atau perusahaan untuk konsisten memberikan nilai, manfaat, 

fitur dan kinerja tertentu bagi pembelinya. Janji tersebut harus janji 

yang benar dan harus ditepati kepada pembelinya sehingga brand yang 

menjanjkan tersebut dapat memberikan semua hal yang dijanjikan, dan 

juga memberikan nilai lebih dari janji tersebut.Hal ini sangat penting 

untuk menjaga kepercayaan dan juga menjaga image dari suatu brand. 

Dengan banyaknya brand yang terus bermunculan, setiap 

brand yang ada harus memiliki diferensiasinya masing-masing. 

Diferensiasi tersebut harus rasional dan terlihat secara nyata dengan 

performa suatu produk dari sebuah merek atau lebih simbolis, 

emosional, dan tidak kasat mata yang mewakili sebuah brand yang 

ada. Setiap brand berfungsi untuk mengidentifikasikan penjual atau 
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perusahaan yang menghasilkan produk tertentu yang membedakannya 

dengan penjual atau perusahaan lain yang memiliki nilai yang berbeda 

yang pada setiap mereknya.  

Pengertian yang dimiliki oleh brand lebih dari sekedar jaminan 

kualitas karena di dalamnya brand juga memiliki enam tingkatan  

pengertian (Rangkuti, 2002, h. 222) diantaranya adalah: 

1) Atribut produk: setiap brand memiliki atribut dan perlu 

dikelola serta diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui 

atribut apa saja yang terkandung dalam brand tersebut. 

2) Manfaat: meskipun brand membawa sejumlah atribut, namun 

konsumen sebenarnya membeli manfaat dari produk tersebut.   

3) Nilai: brand menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. 

Brand yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen 

sebagai merek berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa 

penggunanya.  

4) Budaya: brand mencerminkan atau mewakili budaya tertentu.   

5) Kepribadian: brand juga mencerminkan kepribadian bagi para 

penggunanya. 
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6) Pemakai: brand menunjukkan jenis pemakai yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut. Itulah sebabnya para 

pemasaran selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal 

untuk penggunaan brand. 

Hadirnya sebuah brand merupakan salah satu faktor penting dalam 

kegiatan pemasaran, karena dalam kegiatan memperkenalkan dan 

menawarkan produk barang dan atau jasa tidak terlepas dari brand 

yang dapat diandalkan. Tidak hanya itu, brand juga mengambil peran 

dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen 

sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Oleh karena itu, brand 

dapat dikatakan sebagai strategi jangka panjang yang memiliki nilai 

ekonomis bagi konsumen maupun bagi si pemilik brand. 

Brand adalah sesuatu yang tidak terlihat (intangible), tetapi 

efeknya sangat nyata.Brand memberi tanda pada konsumen mengenai 

sumber merek dan melindungi konsumen maupun produsen dari para 

kompetitor yang berusaha memberikan produk yang tampak identik. 

Sebagaimana sebuah produk, baik barang atau jasa agar brand dapat 

diingat oleh masyarakat dengan segala atribut dan keunggulannya 

maka dibutuhkan upaya yang disebut branding.  Sedangkan, branding 

menurut Peter Montonya (dalam Rampersad, 2008, h. 2) merupakan 
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sebuah proses menciptakan identitas yang dikaitkan dengan persepsi, 

emosi, dan perasaan terhadap identitas tersebut. 

Dalam hadirnya brand  harus ada sebuah usaha komunikasi yang 

disusun dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan untuk 

membangun dan membesarkan brand itu sendiri. 

Branding dianggap sebagai aset perusahaan yang paling berharga 

dan salah satu hal penting dalam sebuah bisnis karena tidak dapat 

dibangun dalam jangka waktu yang singkat.  Menurut Duncan (2008, 

h.71) branding adalah proses menciptakan brand image yang 

melibatkan hati dan pikiran pelanggan. Dalam melakukan branding, 

peran public relations lebih dominan dalam usaha untuk membangun 

dan mempertahankan reputasi, citra brand melalui komunikasi 

hubungan masyarakat yang baik dan bermanfaat antara perusahaan 

dan konsumen. 

Terciptanya sebuah branding bukan saja untuk masalah bagaimana 

produk perusahaan dapat dipilih dan dibeli masyarakat, melainkan 

lebih ke arah bagaimana konsumen juga dapat puas sehingga menjadi 

pelanggan setia dengan melihat perusahaan menjadi perusahaan satu-

satunya yang terbaik dan mampu memberikan solusi kepada mereka. 
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Dengan kata lain, branding juga mempunyai peran untuk  

memperkuat merek produk ataupun jasa. Fungsi dasar dari sebuah 

merek adalah sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Namun, dengan adanya dinamika didalam persaingan kompetisi pasar 

sebuah brandjuga  membutuhkan kekuatan dan pengelolaan. Unsur 

atau atribut yang mempengaruhi kekuatan sebuah brand adalah, dari 

apa yang anda lihat (tangible), dan dari apa yang anda rasakan 

(intangible). 

Para pelanggan dan calon pelanggan akan dipengaruhi oleh 

berbagai pesan yang dikirim oleh kedua atribut tersebut. Duncan 

mengungkapkan (2008, h.72) ada beberapa brand characteristics yang 

dimiliki oleh  tangible attributes dan intangible attributesdiantaranya 

adalah: 

1) Tangible Attributes (Atribut yang dapat disentuh dan diamati)  

a. Desain 

b. Penampilan, 

c. Ingrediens (komponen) 

d. Ukuran/bentuk 

e. Harga  

f. Komunikasi pemasaran (marketing communication). 
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2) Intangible Attributes (Atribut yang mengarah kepada 

perasaan/memori terkait brand tersebut)  

a. Value (Nilai) 

b. Brand image dapat terkait dengan  produk 

c. Kesan dari toko yang ditampilkan  

d. Persepsi dari pengguna atau pembeli brand kita   

2.2.2.1 Rebranding 

Kehadiran para kompetitor yang muncul karena perubahan 

trend yang terjadi tentunya semakin memperketat persaingan 

antar brand dalam merebut hati para calon dan loyal 

konsumen. Hadirnya sebuah brand yang diyakini dapat 

memberikan efek pengakuan tertentu tidak jarang melakukan 

perubahan dan menyegarkan image produknya agar lebih 

menarik dengan melakukan rebranding. 

Rebranding atau perubahan merek merupakan upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan atau lembaga untuk mengubah total 

atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi 

lebih baik, dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan, 

yaitu berorientasi untuk profit. Dengan memutuskan untuk 

melakukan perubahan, rebranding seringkali identik dengan 
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perubahan logo ataupun lambang sebuah brand. Dengan kata 

lain, ketika melakukan rebranding maka yang berubah ialah 

nilai-nilai dalam brand itu sendiri. 

Istilah rebranding digunakan untuk menjelaskan tiga 

peristiwa penting, yaitu perubahan nama, perubahan merek 

secara estetika (warna, logo), ataupun repositioning brand 

(Muzellec dan Lambkin, 2006, h. 7). Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dinyatakan bahwa rebranding merupakan upaya 

yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengubah citra 

perusahaan melalui perubahan yang lebih representatif serta 

membedakannya dari para pesaingnya. 

Menurut Lomax dan Mador (2006, h. 236-246) faktor-

faktor pendorong terjadinya rebranding terdiri dari dua bagian 

utama, yaitu : 

1. Internal Factors (Faktor-faktor internal), yang terdiri 

dari : 

a) Changes in corporate strategy, rebranding bisa 

terjadi karena adanya perubahan dalam strategi 

perusahaan. 
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b) Changes in organization behavior including culture, 

rebranding juga bisa terjadi karena adanya 

perubahan dalam budaya perusahaan. 

c) Changes in corporate communication, rebranding 

terjadi karena adanya perubahan dalam komunikasi 

perusahaan. 

d) Changes in fashion, rebranding juga bisa terjadi 

karena adanya perubahan dalam kebiasaan 

organisasi. 

2. External Factors (Faktor-faktor eksternal), yang terdiri 

dari : 

a) Imposed corporate structural change, rebranding 

juga bisa terjadi karena adanya perubahan struktur 

perusahaan (misalnya karena dilakukannya merger 

atau akuisisi). 

b) Concern over external perceptions of the 

organizations and its activities, rebranding bisa 

terjadi karena perusahaan memperhatikan persepsi-

persepsi eksternal dari suatu organisasi dan kegiatan-

kegiatannya. 
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Lebih dari sekedar mengubah brand,rebranding juga memerlukan 

banyak penilitian dan biaya. Muzellec dan Lambkin (2006, h.47) 

mengelompokkan beberapa faktor pendorong terjadinya rebranding, 

yaitu perubahan struktur kepemilikan (merger dan akuisisi, perusahaan 

yang go publik), perubahan strategi korporat (diversifikasi dan 

divestasi, internasionalisasi dan lokalisasi), perubahan pada posisi 

persaingan (citra yang menurun, penggerusan pangsa pasar, dan 

masalah reputasi), serta perubahan lingkungan eksternal. 

Strategi rebranding memiliki tiga kategori utama, yaitu (Daly 

&Moloney, 2004, h. 31): 

1. Minor changes, merujuk pada perubahan yang fokus 

terhadap tampilan estetika suatu brand. Antara lain 

untuk restyling atau merevitalisasi penampilan suatu 

brand yang bersifat sederhana. 

2. Intermediate changes, fokus terhadap strategi 

repositioning dan menggunakan beberapa taktik 

pemasaran, khususnya aktivitas komunikasi untuk 

membangun citra baru. 

3. Complete changes, memberikan nama baru kepada 

suatu brand dan mengubah semua bentuk komunikasi 
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pemasaran yang dianggap penting untuk membangun 

kesadaran stakeholders atau perubahan brand tersebut. 

2.2.2.2 Corporate Strategy dalam Rebranding 

Dalam proses rebranding yang dilakukan beberapa 

perusahaan dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan dalam 

strategi perusahaan. Dengan kata lain, tidak dapat dipungkiri 

dengan berkembangnya zaman saat ini perubahan trend yang 

terjadi dan keinginan masyarakat yang terus berubah membuat 

setiap perusahaan harus memikirkan strategi baru dan 

memberikan sebuah inovasi yang berbeda agar dapat membuat 

perusahaan tetap bersaing ditengah pasar yang ada. 

Rebranding antara lain ialah mengganti image 

perusahaan, ingin melakukan penyegaran brand perusahaan,  

adanya perubahan atau perluasan segmen, target perusahaan, 

dan juga berbagai tujuan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, 

sebuah kegiatan rebranding tidak akan memberikan manfaat 

maksimal, apabila tidak diiringi dengan strategi perusahaan 

yang harus dikomunikasikan dengan baik kepada publik. 
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2.2.2.3 Peran Public Relations  dalam Rebranding 

Menurut Silih Agung Wasesa (2010, h. 122-125) 

beberapa peran praktisi PR dalam mendukung upaya 

rebranding diantaranya adalah: 

1. Memberikan edukasi kepada konsumen: 

a) Edukasi mengenai penggunaan produk yang sudah 

diluncurkan  

b) Edukasi mengenai produk yang akan diluncurkan 

c) Edukasi manfaat produk 

2. Meluncurkan merek atau produk 

3. Membangun event merek 

4. Mengembangkan pelayanan publik terhadap konsumen: 

a) Mengembangkan akses informasi konsumen ke 

perusahaan 

b) Menindak lanjut keluhan, baik langsung maupun 

dari surat pembaca. 

5. Membantu media melakukan tes produk 

6. Mengajak media dan masyarakat untuk melihat proses 

pembuatan produk: 

a) Memberikan kesempatan media dan masyarakat 

untuk mengetes sendiri kehebatan produk. 
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7. Mengumumkan penggunaan teknologi yang digunakan 

oleh produk: 

a) Menjelaskan komitmen produk untuk menggunakan 

teknologi tersebut. 

b) Memberi harapan pada konsumen mengenai fungsi 

teknologi terhadap merek. 

2.2.3 Integrated Marketing Communication (IMC) 

Menurut Shimp (2003, h.24) Integrated Marketing Communication  

adalah proses pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program 

komunikasi persuasif kepada  konsumen dan calon konsumen secara 

berkelanjutan. IMC menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan 

konsumen atau calon konsumen dengan produk atau jasa dari suatu brand 

atau perusahaan adalah jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan di 

masa yang akan datang.  

Sedangkan, menurut Duncan (2008, h.23) pengertian IMC ialah proses 

untuk merencanakan, pelaksanaan, dan  memonitor pesan dari suatu brand itu 

sendiri yang mampu menghasilkan jalinan sebuah hubungan dengan 

pelanggan. IMC menggunakan semua bentuk komunikasi yang relevan serta 

dapat diterima oleh konsumen dan calon konsumen.  Konsep dari IMC sendiri 
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mempunyai fokus pada hubungan dengan konsumen yang akan menghasilkan 

lebih banyak penjualan dan keuntungan.  

IMC menggunakan setiap kontak yang bersinggungan langsung 

dengan stakeholder sebagai saluran komunikasi yang dirancang sebaik 

mungkin untuk menyampaikan pesan. Saluran yang digunakan dalam IMC, 

menurut Duncan (2008, h.9-15) adalah sebagai berikut: 

1) Advertising 

Merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang 

dibayar, seperti beriklan di tv, radio, koran, billboard,dll. 

2) Direct Marketing 

Penggunaan surat, telepon, fax, e-mail dan alat penghubung 

nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan 

calon pelanggan. 

3) Publicity ( a form of Public Relations) 

Berbagai program komunikasi untuk mempromosikan dan 

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Public 

Relations membantu organisasi dan publik saling beradaptasi 

satu sama lain dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan 

kerjasama dari publik. Sedangkan, publisitas adalah sebuah 
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cerita atau pengalaman yang disampaikan oleh media massa 

tanpa biaya. 

4) Sales promotion 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.Asumsi ini 

berangkat dari kebiasaan orang yang akan membeli sesuatu 

barang tidak akan merencanakan sesuatu itu secara mendadak, 

hal inilah yang akan terjadi pada penjualan lewat sarana ini. 

5) Personal Selling 

Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk 

melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima 

pesanan.Lewat personal selling ini pelanggan akan tanpa 

sungkan-sungkan menanyakan dan mencari tahu kemampuan 

produk tersebut dengan leluasa. 

6) Packaging 

Packaging adalah wadah dan conveyor (sistem mekanik yang 

mempunyai fungsi memindahkan dari suatu tempat ke tempat 

lain) dalam menyampaikan informasi. Sebuah packaging dapat 

membantu dalam membangun brand dengan menyajikan 

berbagai macam informasi pada brand tersebut.Layaknya 

seperti sales promotion, packaging dapat menambah nilai suatu 

produk. 
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7) Events and sponsorship 

Mempromosikan perusahaan, produk atau brand dengan 

mengasosiasikannya terhadap kegiatan tertentu. Events adalah 

kesempatan promosi yang dirancang untuk menarik dan 

melibatkan target audience suatu brand. Sedangkan, 

sponsorship adalah sebuah dukungan finansial dari organisasi, 

perusahaan, orang, atau kegiatan dalam pertukaran untuk 

publisitas sebuah brand. 

8) Customer service 

Customer service adalah cerminan sikap dan perilaku 

perusahaan selama berinteraksi dengan pelanggan. Jika 

pengalaman interaktisi positif, itu akan membuat kuat 

hubungan pelanggan. Tetapi jika interaksi yang diberikan  

negatif, hal tersebut juga dapat melemahkan atau bahkan 

membunuh hubungan pelanggan dengan brand tersebut. 

Sebagian besar komunikasi pemasaran di masa lalu lebih 

merupakan sebuah komunikasi satu arah. Sedangkan, adanya IMC 

walaupun masih menggunakan komunikasi satu arah tetapi juga 

membuat lebih banyak menggunakan cara komunikasi dua arah. 

Komunikasi dua arah yang difasilitasi melalui penggunaan event, 

sponsor, dan pameran dagang serta situs web secara lebih besar.Juga 

perdagangan online dan customer service, masing-masing 
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memperbolehkan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

memulai atau memimpin komunikasi (Duncan, 2008, h. 17). 

Lebih jauh dalam membahas IMC, Terrance A. Shimp (2003, 

h. 24-29) menjelaskan IMC memiliki beberapa ciri-ciri utama yakni:  

1) Mempengaruhi Perilaku 

Tujuan dari IMC adalah  menggerakkan orang untuk 

mengambil tindakan.  IMC bertujuan mempengaruhi 

perilaku khalayak agar memiliki kesadaran terhadap sebuah 

merek yang sedang dipasarkan, kemudian menanamkan 

nilai-nilai positif (mendukung) produk tersebut dan 

diharapkan berujung pada penggunaan merek (konsumsi). 

2) Berawal Dari Pelanggan dan calon pelanggan (prorespect) 

Ciri kedua IMC yakni berawal dari pelanggan. Maksudnya 

pendekatan itu dimulai dengan melihat apa yang 

dibutuhkan oleh khalayak. Kemudian perusahaan 

selaku pemasar (komunikator) menyesuaikan bentuk 

komunikasi yang digunakan untuk memenuhi apa yang 

diinginkan pelanggan atau calon pelanggan. 

3) Melakukan satu atau berbagai cara untuk melakukan 

kontak 
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Dalam prosesnya, IMC menggunakan seluruh bentuk 

komunikasi yang tersedia dan seluruh kontak yang bisa 

menghubungkan merek dengan pelanggan sebagai 

jalur penyampaian pesan. Kontak disini dimaksudkan 

sebagai saluran atau media penyampaian informasi. 

4) Berusaha menciptakan sinergi 

IMC membutuhkan sinergi antar semua elemen komunikasi 

yang digunakan dalam proses komunikasi pemasaran 

tersebut. Karena jika satu elemen saja tidak  berjalan secara 

padu sinergi tersebut tidak akan tercapai. 

5) Menjalin hubungan 

Karakteristik yang terakhir dari IMC adalah  komunikasi 

pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya 

komunikasi  atau hubungan antara merek dengan 

pelanggannya secara berkesinambungan. 

2.2.4 IMC Planning  

IMC planning  mempunyai enam langkah yang harus diperhatikan 

dalam proses penerapannya. Dalam buku yang berjudul “The Principles of 

IMC & Advertising” Tom Duncan (2008, h. 173 – 197) menjabarkan enam 

langkah dalam IMC planning tersebut, diantaranya adalah: 
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A. Step 1: Identifying Target Audience 

Identifikasi target pasar adalah merupakan langkah awal 

yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengembangan straregi 

pemasaran. Dalam situasi dimana konsumen menghadapi  banyak 

pilihan, maka kesuksesan pemasaran produk akan banyak 

ditentukan oleh kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen 

pada segmen tertentu. 

Segmentasi pasar  pada intinya membagi potensi pasar 

menjadi bagian-bagian tertentu atau upaya dalam memetakan pasar 

(sasaran program) dengan memilah-milahkan konsumen sesuai 

persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, 

tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara 

mereka mengkonsumsi produk. Dengan melakukan segmentasi 

pasar, pemasaran akan lebih terarah dan efektif sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Kotler & Kelller (2007,h.301) mengatakan segmentasi 

terbagi lagi menjadi empat bagian yaitu segmentasi geografis, 

segmentasi demografis, segmentasi psikografis dan segmentasi 

perilaku: 
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1) Segmentasi Geografis 

Pembagian yang didasarkan oleh letak geografis yang 

berbeda seperti Negara,wilayah, dan provinsi. 

2) Segementasi Demografis  

Pembagian yang didasarkan oleh kelompok usia, jenis 

kelamin, penghasilan, pekerjaan, ras, agama dan kelas 

sosial. 

3) Segmentasi Psikografis  

Pembagian yang didasarkan oleh gaya hidup suatu 

kelompok serta kepribadian ataupun nilai. 

4) Segmentasi Perilaku 

Pembagian yang didasarkan oleh pengetahuan individu, 

sikap pemakai, maupun tanggapan mengenai barang 

atau jasa tersebut. 

Setelah memetakan pasar (sasaran program), tahap targeting 

ini membidik kelompok konsumen mana yang akan kita targetkan. 

Definisi targeting menurut Keegan & Green (2008, h.78) adalah 

proses pengevaluasian segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran 

pada suatu Negara atau sekelompok orang yang memliki potensi untuk 

memberikan respon.  
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Dengan kata lain, targeting dilakukan dengan cara 

mengevaluasi setiap segmen yang sudah dikelompokan oleh 

perusahaan dan secara tidak langsung dapat memberikan keuntungan 

yang lebih besar kepada pihak perusahaan. Dalam hal ini tentu saja 

serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan 

karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Langkah dalam 

mengembangkan targetingyaitu : 

a) Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan 

menggunakan variable-variabel yang dapat 

mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap 

segmen, biaya melayani setiap segmen, dan kesesuaian 

antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar 

sasaran.  

b) Memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani 

berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan 

kesesuaiannya dengan strategi  perusahaan. 

Targeting juga  sebagai proses evaluasi oleh perusahaan dalam 

memfokuskan satu atau lebih segmentasi pasar. 
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B. Step 2: Analyzing SWOTs 

Dalam hal ini, analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis 

di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara 

sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana 

yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek 

maupun tujuan jangka panjang. Menurut Duncan (2008, h.174) 

analisis SWOT adalah sebuah  evaluasi struktur mengenai kekuatan 

dan kelemahan dari faktor  internal, serta peluang dan ancaman dari 

faktor eksternal yang akan menolong atau menjatuhkan sebuah brand. 

Analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai 

sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut 

kontribusinya masing-masing. Dengan kata lain, analisis SWOT  

adalah analisis yang didapat dari kondisi marketplace yang ada. 

SWOT merupakan singkatan dari Strength Weaknesses 

Opportunities Threats. Yang artinya Strength (kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (ancaman).Tidak dapat 

dipungkiri suatu hasil analisis sangat dapat berguna untuk internal 

perusahaan itu sendiri (sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 

kinerja) dan pihak eksternal (sebagai bahan pertimbangan untuk 

berinvestasi). 
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    Tabel 2.2 Tabel SWOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Principles of Advertising & IMC 

karangan Tom Duncan (2008, h.174) 

 

C. Step 3: Determining the Marketing Communication objectives 

Setelah menganalisi SWOT, pada tahap ini perusahaan 

harus menentukan tujuan dari marketing communication yang 

ingin dilakukakan. Pada tahap analisis SWOT menjadi penting 

ketika perusahaan memutuskan untuk menentukan tujuan yang ada 

karena dengan mengenal lebih jauh SWOT yang telah dibuat 

mempermudah perusahaan untuk mengambil tindakan yang harus 

dilakukan selanjutnya. 

Marketing communication atau komunikasi pemasaran 

merupakan suatu bentuk pendekatan pemasaran yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan kepada pelanggan dalam upaya membujuk 

Internal  

External  

 Strengths: A brand‟s competitive 

advantages 

 Weakness: A brand‟s competitive 

disadvantages 

 Opportunities: Marketplace 

conditions that are favorable for a 

brand  

 Threats: Marketplace conditions 

that are unfavorable for a brand 
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dan mengingatkan konsumen mengenai produk dan brand yang  

dijual untuk mengembangkan hubungan yang dijalin oleh 

perusahaan dengan konsumen sehingga menciptakan loyalitas 

konsumen. 

Menurut Tom Duncan (2008, h.180) untuk membuat suatu 

tujuan yang baik harus melewati “The SMAC test” yang 

merupakan: 

a) Specific/spesifik: menekankan pentingnya menetapkan 

target yang spesifik sehingga pencapaian tujuan akan 

lebih terarah karena dalam perncanaan tersebut lebih 

terfokus dan sangat jelas mengenai apa yang 

diinginkan.  

b) Measurable/terukur: perencanaan yang dibuat harus 

dapat terukur, sehingga kita akan tahu kapan 

perencanaan tersebut telah tercapai.  

c) Achievable/dapat dicapai: menekankan bahwa target 

harus realistis dan dapat dicapai. 

d)  Challenging/Menantang: hal tersebut dilakukan untuk 

mendorong karyawan untuk lebih kreatif dan 

melakukan sesuatu yang terbaik untuk perusahaan. 
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D. Step 4: Developing strategies and tactics 

Setiap tujuan harus didukung oleh satu atau strategilain 

yang lebih baik. Strategi adalah  ide-ide tentang bagaimana 

caranya untuk mencapai tujuan. Sedangkan taktik merupakan 

tindakan spesifik yang harus diambil untuk melaksanakan sebuah 

strategi (Duncan, 2008, h. 184).Ke dua hal tersebutialah rincian 

pelaksanaan yang membawa ide strategis untuk dapat terlaksana. 

Pada tahap ini, ada tiga fase yang harus diperhatikan dalam 

mengembangkan sebuah strategi ( Duncan, 2008, h.184-188): 

a) Fase 1: Memilih marketing communication dan media, 

diharapkan dapat menentukan marketing communication 

dan media apa saja yang sesuai dan tepat digunakan oleh 

perusahaan. Fase ini menjadi awal yang penting karena 

menjadi suatu penentu bagaimana strategi tersebut ingin 

dikembangkan oleh perusahaan. 

b) Fase 2: Memilih ide yang kreatif, dengan ide kreatif yang 

dibuat tersebut perusahaan akan dapat mengambil perhatian  

target dan dapat melibatkan serta memotivasi calom 

pelanggan yang ditargetkan untuk memberikan feedback. 

c) Fase 3: Menjual strategi dengan alasan yang kuat, pada fase 

ini menjelaskan kenapa ide kreatifitas yang telah kita pilih 

Strategi Integrated Marketing..., PUTRI AMELIA RAMADHANI, FIKOM UMN, 2017



  
 

45 
 

tersebut disuarakan atau diberitahu kepada para target pasar 

perusahaan.  

 

E. Step 5: Setting the budget 

Dalam langkah ini, setting the budget atau penyusunan 

anggaran merupakan suatu hal yang berurusan dengan masa depan 

perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggaran 

bagi perusahaan sendiri ialah untuk memprediksi tingkat aktivitas 

operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. 

Berbagai faktor baik internal dan eksternal dapat 

memperngaruhi penjualan dan bagaimana pelanggan memberikan 

respon kepada aktivitas komunikasi yang kita lakukan. Menyadari 

betapa susahnya memprediksi hasil penjualan, kebanyakan perusahaan 

saat ini menggunakan empat tipe dari budgeting  yaitupercent-of-sales, 

return on investmen, objective and task, dan share of voice (Duncan, 

2008, h.192) yang mempunyai pengertian sebagai berikut: 

a) Percent-of-sales, metode ini didasarkan pada perkiraan 

penjualan untuk tahun mendatang dan biaya untuk 

membuat dan menjual produk 

b) Return on investmen, adalah rasio pendapatan untuk 

belanja. 
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c) Objective and task, adalah perkiraan biaya setiap tugas 

marketing communications yang sudah dilakukan dan  

diidentifikasi dari zero-based planning. 

d) Share of voice, menunjukan presentase yang dibelanjakan 

bagi brand tersebut dibanding dengan jumlah total belanja 

pada iklan di kategori produk tersebut. 

 

F. Step 6: Evaluating the effectiveness of the IMC program. 

Pada tahapan terakhir ini mengukur efektivitas dari 

program IMC  merupakan kegiatan mengevaluasi hasil dari 

kegiatan yang sudah dilakukan. Proses tersebut dilakukan untuk 

mengetahui apakah proses dan program IMC yang dilakukan 

sudah tepat atau tidak. Beberapa perusahaan memiliki metode dan 

batasan-batasan yang berbeda dalam melakukan pengukuran. 

Dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas 

dari program IMC yang dilakukan setiap perusahaan mempunyai 

cara yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilakukan dan dilihat 

berdasarkan penetapan goals yang sebelumnya dibuat oleh 

perusahaan.  
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Lebih lanjut, Duncan (2008, 197-198)  mengungkapkan 

beberapa cara untuk melakukan evaluasi efektivitas dari 

program IMC yang dilakukan diantaranya adalah: 

a) Market testing, ialah keadaan dimana produk dan 

program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan 

konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui 

bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, 

memakai, dan membeli-ulang produk itu dan 

seberapa luas pasarnya. 

b) Campaign effectiveness, dievaluasi sesuai dengan 

seberapa baik upaya memenuhi tujuannya.  

c) The role of feedback, salah satu aspek dari IMC 

yang berbeda dengan tradisional marketing 

communication adalah penekanan kepada sebuah 

feedback yang berkelanjutan. Perusahaan harus 

mempunyai cara untuk mendengarkan berbagai 

tanggapan dari pelanggan.  

2.2.5 Brand Image 

Brand image adalah  persepsi atau kesan terhadap suatu 

merek, sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada dalam 
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pikiran konsumen. Dengan kata lain, asosiasi merek adalah 

simpul informasi lain yang berhubungan dengan simpul merek 

dalam memori dan mengandung arti dari merek tersebut bagi 

konsumen (Keller, 2013, h. 51).  

Sedangkan pengertian brand image menurut Martinez dan 

Chermantony (2008, h.112) “brand image refers to the set of 

associations linked to the brand that customers retain in their 

memories.”  Pengertian tersebut menunjukan bahwa brand 

image merupakan kesan yang ada dalam benak konsumen atas 

suatu brand.Kesan itu muncul berkaitan dengan pengalaman 

maupun pengetahuan konsumen terhadap brand tersebut. 

Dari pengertian tersebut, pemahaman konsumen terhadap 

suatu merek pun bergantung kepada kemauan konsumen untuk 

mengidentifikasi berbagai informasi mengenai brand yang 

bersangkutan dan menyimpan informasi tentang brand tersebut 

dalam ingatan. Dengan kata lain, pemahaman konsumen 

terhadap suatu brand merupakam gambaran konsumen 

terhadap brand tersebut. 
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2.2.5.1 Komponen Brand Image 

Kotler dan Fox mendefinisikan citra sebagai jumlah dari 

gambaran-gambaran, kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan 

yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek.Citra terhadap 

merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

persepsi terhadap suatu merek (dalam Sutisna 2003, h.83). 

Komponen brand image terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

1) Citra pembuat (corporate image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap 

perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa. 

Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi popularitas, 

kredibilitas serta jaringan perusahaan. 

2) Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi 

yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang 

menggunakan suatu barang atau jasa. Meliputi pemakai 

itu sendiri, gaya hidup/kepribadian, serta status sosial. 

3) Citra produk (product image), yaitu sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu 

produk. Meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi 

konsumen, penggunaannya, serta jaminan.  
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2.2.5.2 Manfaat Brand Image 

Brand Image juga memiliki beberapa manfaat 

yang positif, diantaranya yaitu (Sutisna, 2003, h.83): 

a. Konsumen yang memiliki citra positif 

terhadap suatu merek tersebut akan lebih 

memungkinkan untuk memutuskan dalam 

melakukan pembelian. 

b. Perusahaan dapat mengembangkan lini 

produk dengan memanfaatkan citra yang 

positif yang telah terbentuk terhadap merek 

produk lama. 

2.2.5.3 Tolak Ukur Brand Image 

Pengukuran yang terjadi pada brand image 

dapat dilakukan melalui penilaian terhadap tiga 

ketentuan utama, yaitu (Keller, 20013, h.78): 

a) Kekuatan merek (brand strength) 

Keunggulan fisik yang dimiliki oleh suatu 

merek dan tidak dapat ditemukan pada 

merek lainnya. Brand strength meliputi 

penampilan fisik, berfungsinya fasilitas yng 
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dimiliki, harga, maupun tampilan fasilitas-

fasilitas pendukung. 

b) Keunikan merek (brand uniqueness) 

Ciri khas yang dimiliki oleh suatu merek, 

demi membedakan diri dengan merek-merek 

lain dipasaran. Ciri khas atau kesan unik 

muncul dari atribut-atribut produk yang 

beredar di pasaran, meliputi variasi layanan 

yang diberikan, maupun diferensiasi melalui 

tampilan fisik, seperti slogan, logo dan 

lainnya. 

c) Merek kesukaan (favourable brand) 

Mengarah pada kemampuan suatu merek 

untuk diingat dengan mudah oleh 

konsumen. Favourable brand meliputi 

kemudahan merek untuk dapat diucapkan, 

kemampuan merek untuk tetap diingat oleh 

konsumen, maupun kesesuaian antara kesan 

merek dalam benak konsumen dengan citra 

yang diingankan perusahaan atas merek 

tersebut. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Seiring terjadinya perubahan trend pada industri makanan yang terjadi 

berdampak pada hadirnya berbagai macam brand yang telah meramaikan 

dunia industri dan bisnis makanan di Indonesia. Kehadiran mereka tentunya 

semakin memperketat persaingan antar brand dalam merebut hati para calon 

dan loyal konsumen.Untuk menghadapi situasi pasar dengan persaingan yang 

ketat, sebuah brand tentu membutuhkan strategi branding yang kuat. 

Sebagai  pionir yogurt beku revolusioner pertama di Indonesia yang 

didirikan di Indonesia pada tahun 2008, Sour Sally berusaha untuk tetap bisa 

bersaing dengan para kompetitornya ditengah kompetisi persaingan industri 

yang semakin ketat dengan melakukan rebranding pada tahun 2015 lalu. 

Keputusan rebranding yang diambil oleh Sour Sally merupakan 

sebuah inovasi  yang diperlukan oleh brand untuk dapat terus bertahan.  

Berbagai inovasi baru yang dihadirkan tersebut  akan memberikan sesautu 

yang baru kepada customer untuk dapat menikmati produk Sour Sally. 

Dengan menyusun kembali strategi IMC yang baru setelah mereka 

melakukan rebranding, Sour Sally mulai menjalankan IMC planningyang 

mereka buat dengan menyesuaikan konsep, image dan brand value Sour Sally 

yang baru. IMC planning tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan 
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informasi dan mengedukasi para customer dan calon customer tentang brand 

image baru yang ditampilkan oleh Sour Sally. 

Berdasarkan pada latar belakang singkat diatas dan konsep penelitian, 

peneliti tertarik untuk mengetahui strategi penggunaan  IMC Sour Sally 

melalui IMC planning setelah melakukan rebranding dalam 

mensosialisasikan dan mengedukasi brand image yang baru. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tahapan IMC planning dari Tom Duncan (2008, h. 

173 – 197). 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 
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