
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



9 
 

BAB II  

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian dan 

menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian 

terdahulu yang peneliti jabarkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 

Pengaruh Event Mizzu Lab 2017 terhadap Brand Awareness Valipcious Velvet 

Matte. 

Penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang 

berjudul Pengaruh Event terhadap Peningkatan Citra Merek: Studi Kuantitatif 

pada Event Pocari Sweat Futsal Championship terhadap Member Bardosono 

Futsal Yogyakarta dan Pengaruh Event Pameran Franchise National Roadshow di 

Jakarta terhadap Brand Awareness Bahana Paramarta Periode Maret 2012.  

Penelitian pertama adalah skripsi Ahmad Faiz pada 2010 Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Event terhadap 

Peningkatan Citra Merek: Studi Kuantitatif pada Event Pocari Sweat Futsal 

Championship terhadap Member Bardosono Futsal Yogyakarta. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Event Futsal Pocari Sweat Futsal 

Championship terhadap peningkatan Citra Merek pada Member Futsal Bardosono 

Yogyakarta. Metode pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah convenience sampling. Hasil dari penelitian tersebut adalah event Pocari 

Sweat Futsal Championship memiliki pengaruh sebesar 21,8% terhadap 

peningkatan Citra Merek.  

Penelitian kedua adalah skripsi Patricia Yohana dan Lidya Wati Evelina pada 

2012 Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat yang berjudul Pengaruh Event 

Pameran Franchise National Roadshow di Jakarta terhadap Brand Awareness 

Bahana Paramarta Periode Maret 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara Event Pameran Franchise National 

Roadshow di Jakarta terhadap Brand Awareness perusahaan Bahana Paramarta, 

serta seberapa besar pengaruhnya. Metode pengambilan sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Hasil dari penelitian ini adalah 

Event pameran Franchise National Roadshow memiliki pengaruh sebesar 5,4% 

terhadap Brand Awareness perusahaan Bahana Paramarta.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 

Terdahulu 1 

Penelitian 

Terdahulu 

2 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti 

Peneliti Ahmad Faiz Patricia Yohana 

dan Lidya Wati 

Evelina 

Stephanie Octavia 
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Universitas, tahun Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta, 2015 

Universitas Bina 

Nusantara, 2012 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara, 2017 

Judul Penelitian Pengaruh Event 

terhadap 

peningkatan Citra 

Merek: Studi 

Kuantitatif pada 

Event Pocari Sweat 

Futsal 

Championship 

terhadap Member 

Bardosono Futsal 

Yogyakarta 

Pengaruh Event 

Pameran 

Franchise 

National 

Roadshow di 

Jakarta terhadap 

Brand Awareness 

Bahana Paramarta 

Periode Maret 

2012 

Pengaruh Event 

Mizzu Lab 2017 

terhadap Brand 

Awareness 

Valipcious Velvet 

Matte 

Teori/Konsep Public Relations, 

Komunikasi 

Pemasaran, Event, 

Merek, Citra, Citra 

Merek 

Komunikasi, 

Bauran Promosi, 

Public Relations, 

Event Pameran, 

Brand Awareness 

Public Relations, 

Marketing Public 

Relations, 

Planned Event, 

Brand Awareness 

Metodologi Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif- 
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Eksplanatif 

Teknik Sampling Convenience 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Sampling Jenuh 

Hasil Penelitian Variabel Event 

Pocari Sweat 

Futsal 

Championship  

memiliki pengaruh 

terhadap Citra 

Merek sebesar 21,8 

% dan sisanya 

78,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain.  

Variabel Event 

Pameran 

Franchise 

National 

Roadshow di 

Jakarta memiliki 

pengaruh terhadap 

Brand Awareness 

Bahana Paramarta 

sebesar 5,4% 

 

 

2.2 Kerangka Teori/Konsep 

2.2.1 Public Relations 

Menurut Cutlip dan Centre dalam Ruslan (2012, h. 25), Public Relations 

adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan 

dan tata cara organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan suatu 

program kegiatan dan komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian 

dan dukungan publik. 
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Menurut Harlow dalam Ruslan (2012, h. 16)  mengatakan bahwa Public 

Relations adalah fungsi manajemen yang spesifik berperan dalam mendukung 

pembinaan, dan memelihara hubungan antara organisasi dengan publik melalui 

aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama.  

Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang direncanakan, baik 

komunikasi internal maupun eksternal, antara suatu organisasi dengan seluruh 

khalayaknya dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan rasa saling pengertian (Jefkins, 2004, h.10), 

Kesimpulannya public relations adalah berfungsi untuk menciptakan dan 

mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan 

public. Public relations harus menyusun rencana yang tepat agar dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan dan pesan dapat tersampaikan tepat sasaran. 

2.2.2 Marketing Public Relations 

Marketing Public Relations adalah perpaduan antara fungsi marketing dengan 

fungsi Public Relations. Menurut Soemirat dan Elvinaro (2012, h. 154) Public 

Relations digunakan dalam strategi marketing untuk mencapai beberapa sasaran, 

diantaranya : 

1. Membantu dalam meningkatkan awareness terhadap perusahaan maupun 

produk yang dipasarkannya.  

2. Membantu memperkenalkan produk baru. 
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3. Membantu dalam meningkatkan suatu produk life style, seperti: 

menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan menambah 

informasi baru. 

4. Mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaannya. 

5. Memperkuat image yang positif bagi perusahaan maupun produknya. 

Menurut Kotler dalam Ruslan (2012, h. 254) Marketing Public Relations 

berperan dalam upaya untuk mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan 

dalam menghadapi persaingan bisnis, diantaranya:  

1. Menumbuhkembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang 

sedang diluncurkan. 

2. Membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau 

manfaat atas produk yang ditawarkan.   

3. Meningkatkan penjualan melalui advertorial yang menjelaskan tentang 

kegunaan dan manfaat suatu produk. 

4. Menekan biaya promosi iklan komersial, baik di media elektronik 

maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya.  

5. Berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, 

termasuk dalam upaya untuk mengatasi berbagai keluhan dan sebagainya 

demi tercapainya kepuasan pelanggan. 

6. Membantu dalam mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru 

dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk lama.  

7. Mengkomunikasikan secara terus-menerus melalui media PR tentang 

aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan 
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lingkungan hidup, agar perusahaan mendapatkan publikasi yang positif di 

mata masyarakat.  

8. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan 

jasa, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada para konsumen. 

9. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu peristiwa negatif yang 

mungkin akan muncul di kemudian hari.  

Jadi, Marketing Public Relations berperan penting dalam upaya mencapai 

tujuan yang diantaranya adalah membangun brand awareness produk yang 

ditawarkan, membangun kepercayaan, mendorong pembelian, menekan biaya 

promosi. Peran dari Marketing Public relations juga efektif dalam menghadapi 

suatu situasi atau peristiwa yang menimbulkan kesan negatif, sehingga upaya 

untuk memperbaiki kembali kesan negatif tersebut dapat dilakukan dengan tepat. 

Menurut Kotler, dkk (2012, h. 680) terdapat tujuh aktivitas yang dapat 

dilakukan dalam program marketing public relations, diantaranya: 

1. Publications 

Perusahaan menggunakan materi yang dipublikasikan untuk mencapai 

dan memengaruhi target sasaran. Materi yang dipublikasikan oleh 

perusahaan, seperti: laporan tahunan, artikel, brosur, newsletter, majalah, 

baik materi dalam bentuk visual maupun audio.  
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2. Events 

Perusahaan mengadakan acara untuk menarik perhatian publik dan 

meningkatkan kesadaran terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, 

seperti: mengadakan seminar, outing, customer gathering, conference 

press, anniversaries competition, dan trade shows yang digunakan untuk 

menjangkau target sasaran.  

3. Sponsorship 

Perusahaan mensponsori acara-acara tertentu yang bertujuan untuk 

memasarkan produk atau brand dari perusahaan. 

4. News 

Seorang Public Relations yang professional harus mampu membuat dan 

merencanakan acara yang unik dan sesuai dengan produk dari 

perusahaan, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian media untuk 

membaca press release dan menghadiri konferensi pers yang 

dilaksanakan perusahaan serta mempublikasikan acara tersebut dalam 

bentuk berita.  

5. Speeches 

Eksekutif perusahaan berhubungan dengan media massa dengan tujuan 

untuk memberikan pernyataan mengenai kondisi perusahaan, menjawab 

pertanyaan dari media. Hal tersebut dilakukan untuk membangun dan 

menciptakan citra positif perusahaan.  
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6. Public Service Activities 

Perusahaan memberikan sumbangan baik berupa uang maupun waktu 

untuk hal-hal yang positif.  

7. Identity Media 

Perusahaan harus membuat identitas visual sebagai alat yang dapat 

mempermudah masyarakat untuk mengenali perusahaan. Identitas visual 

tersebut, diantaranya: logo perusahaan, brosur, kartu nama, alat tulis, 

seragam, dan sebagainya.  

 

Menurut Kitchen (2006, h.36) menjelaskan beberapa tujuan dari program 

marketing public relations, diantaranya: 

1. Memperkenalkan produk baru 

2. Mempromosikan produk yang sudah lama 

3. Memenangkan hati konsumen 

4. Merayakan peristiwa khusus 

5. Mensponsori suatu event 

6. Membangun iklim agar konsumen menerima perusahaan dan brandnya 

7. Meningkatkan brand awareness 

8. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu 

brand. 

9. Berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada para konsumen 
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2.2.3 Event  

Bowdin (2011, h.17) menjelaskan bahwa event adalah ritual khusus, 

presentasi, penampilan atau perayaan yang secara disengaja direncanakan dan 

dibuat untuk menandakan suatu kesempatan khusus yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan sosial, kebudayaan, atau tujuan perusahaan tertentu.   

Menurut Getz (2009, h. 19-27) event terbagi dalam beberapa bagian, 

diantaranya:  

1. Planned Event 

Semua event yang diselenggarakan pada jangka waktu tertentu dan event 

yang sudah terjadwal pada umumnya sudah dipublikasikan terlebih 

dahulu. Banyak event yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, tetapi 

masing-masing event memiliki suasana yang unik berdasarkan kombinasi 

dari pengaturan, program, manajemen, dan orang-orang yang terlibat 

dalam suatu event.   

Menurut Getz (2009, h. 21),  planned events adalah suatu kejadian atau 

peristiwa yang telah ditentukan kapan dimulai dan diakhiri. Setiap event 

memiliki keunikannya yang berasal dari perpaduan antara durasi, 

pengaturan, manajemen, dan orang-orang yang terlibat dalam event 

tersebut. Melalui definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Durasi (Duration): berkaitan dengan lamanya suatu event dilaksanakan 

atau berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu event.  

b. Pengaturan (Setting): berkaitan dengan kondisi atau situasi yang diatur 

pada saat berlangsungnya suatu event.  
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c. Manajemen (Management): berkaitan dengan pengelolaan event secara 

keseluruhan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui 

dilaksanakannya suatu event.  

d. Orang (People): berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan suatu event, termasuk pengisi acara maupun panitia yang 

bekerja di balik terselenggaranya suatu event. 

2. Hallmark and Iconic Event 

Peristiwa yang dilaksanakan hanya satu kali atau berulang kali dengan 

jangka waktu yang terbatas. Tujuan utama dari dilaksanakannya acara 

tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran, ketertarikan, maupun 

keuntungan destinasi wisata dalam jangka pendek maupun jangka panjang.   

3. Premier or Prestige Event 

Event ini merupakan event yang bergengsi dan tak terbandingkan.  Contoh 

premier event dalam bidang olahraga adalah World Cup.  

4. Mega Event 

Berdasarkan ukuran atau kepentingannya, mega event dapat meningkatkan 

liputan media, image yang positif, maupun berpengaruh terhadap 

perekonomian suatu tempat atau organisasi.  

5. Media Event 

Tujuan utama dari diciptakannya media event adalah untuk live or delayed 

broadcast melalui televisi dan internet yang disajikan bagi penonton atau 

khalayak sasaran.  
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6. Cause Related Event 

Event ini dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan finansial atau 

politik dari aksi amal (charity). Banyak organisasi amal maupun 

pemerintah mengadakan event untuk mengumpulkan uang atau dukungan 

politik maupun sosial.  

7. Corporate Event 

Corporate event merupakan event yang diproduksi atau dibuat oleh suatu 

perusahaan. Pada umumnya event ini lebih mengarah pada suatu event 

yang sifatnya berulang dan acara momentum penting perusahaan, seperti: . 

product launches, meetings, grand openings, dan publicity stunts. 

Event ini biasanya dikenal dengan experiential marketing.  Event ini 

bertujuan untuk mengembangkan suatu brand dan membangun hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan serta stakeholder lainnya.  

8. Publicity Stunt 

Berbagai jenis event yang dapat digunakan untuk memperoleh publisitas. 

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan utama banyak perusahaan 

yang mensponsori suatu event. Event ini pada umumnya dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk menarik perhatian media dan banyak orang agar 

menjadi suatu berita  (Getz, 2009, h. 26). 

9. Special Events  

Getz (2009, h. 26) menjelaskan bahwa special event adalah peristiwa unik 

yang dirayakan melalui perayaan dan ritual untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu. Special event adalah acara khusus yang jarang dilaksanakan. Bagi 
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pelanggan atau peserta event, special event merupakan kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman di luar pengalaman pada umumnya.  

10. Periodic Event 

Event yang terjadi secara teratur, seperti festival yang diadakan setiap 

tahun di tempat yang sama atau event yang diadakan secara teratur namun 

di lokasi yang berbeda setiap saat.  

11. One-Time Events 

Event yang sangat unik dan tidak pernah berulang. Event yang 

dilaksanakan secara berpindah-pindah dan jarang dilaksanakan kembali di 

tempat yang sama. Negara-negara, perusahaan pariwisata, dan tempat 

wisata menawarkan event-event seperti ini, termasuk pertemuan, pameran 

dunia, pertandingan olahraga. Hal tersebut dikategorikan sebagai one-time 

event  dari perspektif tuan rumah.  

Berdasarkan berbagai macam definisi event yang telah dijelaskan di atas, 

peneliti menggunakan planned event dalam penelitian ini. Alasan peneliti 

menggunakan planned event karena event Mizzu Lab merupakan event yang 

sudah direncanakan dari tahun lalu. Meskipun event ini dilaksanakan oleh suatu 

perusahaan, tetapi event ini tidak dilaksanakan berulangkali setiap tahunnya.  

Menurut Getz (2004, h. 30-42) planned event terbagi dalam 7 jenis, 

diantaranya:  

1. Cultural Celebrations 

Merupakan event yang khidmat dan menyenangkan yang di dalamnya 

memiliki makna budaya.  
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a. Commemorations 

Merupakan upacara peringatan, upacara tertentu, atau peristiwa besar yang 

dirancang untuk menghormati seseorang atau sesuatu. Pada umumnya hal 

tersebut merupakan peringatan hari nasional, hari kelahiran raja dan ratu, 

atau peringatan akan peperangan.   

b. Carnival 

Event yang berkaitan dengan perayaan, kostum, parade, dan pesta pora. 

Contohnya: berbusana dan berdandan pada saat Halloween. 

c. Festival 

Event  yang menampilkan berbagai parade, prosesi serta memiliki banyak 

unsur perayaan khususnya seni dan hiburan.  

d. Religious Event 

Simbol, ritual, atau spiritual yang digabungkan dalam suatu event. 

Berbagai festival dan perayaan lainnya sering kali termasuk dalam upacara 

keagamaan.  

2. Business and Trade Event 

a. Fairs 

Event yang dilaksanakan pada periode tertentu dengan tujuan untuk 

menjual atau membeli produk. Event ini biasa disebut sebagai pameran.   

b. Meetings and Conventions 

Event ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengadakan pertemuan 

yang pada umumnya membahas suatu masalah maupun melakukan 

evaluasi kegiatan-kegiatan suatu perusahaan.    
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3. Sport Events 

Event yang berkaitan dengan acara olahraga seperti olimpiade yang 

menggabungkan upacara serta festival untuk meningkatkan daya tarik.   

4. Education and Scientific Events 

Event yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan 

pengetahuan, seperti: training, workshop, seminar, dan talkshow.  

5. Recreational Events 

Beberapa komunitas atau organisasi pada umumnya sering melaksanakan 

event seperti ini berupa outing. Event ini bertujuan untuk meningkatkan 

kebahagiaan bagi para peserta yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

peningkatan skill dan team building. 

6. Political and State Events 

Event yang dilaksanakan oleh pemerintah dan partai politik.  Biasanya 

event tersebut selalu masuk dalam berita. Contohnya: Rapat yang diadakan 

oleh partai politik, pelantikan presiden, kunjungan antar negara, dan 

pernikahan kerajaan,  

7. Private Events 

Event yang diselenggarakan secara individu, keluarga, atau kelompok 

tertentu. Contohnya: acara ulang tahun dan acara pernikahan.   
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2.2.4 Brand Awareness  

Brand awareness merupakan pencapaian awal yang harus dihadapi oleh 

suatu merek maupun produk baru. Mempertahankan merek merupakan tantangan 

yang harus dihadapi oleh merek-merek yang sudah ada (Shimp, 2014, h. 40). 

Menurut Shimp (2014, h. 39) brand awareness membahas mengenai apakah nama 

sebuah merek muncul dalam pikiran konsumen pada saat mereka berpikir 

mengenai suatu kategori produk tertentu dan terdapat kemudahan saat nama 

tersebut dimunculkan. Sebagai upaya untuk mengenali suatu brand, hal tersebut 

tergantung pada tingkat komunikasi yang dilakukan suatu brand atau persepsi 

pelanggan terhadap produk atau jasa yang dipasarkan. 

Brand awareness adalah kemampuan seorang pelanggan dalam mengingat 

suatu brand tertentu secara spontan atau setelah diberikan petunjuk (Rangkuti, 

2002, h. 243). Keller (2013, h. 73) menjelaskan bahwa pada umumnya perusahaan 

mengukur brand awareness berdasarkan dua hal, yaitu brand recognition dan 

brand recall. Brand recognition merupakan kemampuan konsumen untuk 

mengenali atau mengetahui suatu brand pada saat konsumen diberikan suatu 

petunjuk mengenai brand tersebut. Brand recall merupakan kemampuan 

konsumen dalam mengingat kembali brand tertentu melalui petunjuk dengan 

memberikan kategori produk tertentu. 
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Keuntungan yang diperoleh apabila kita menciptakaan brand awareness 

(Keller, 2013, h. 74), diantaranya:  

a. Learning Advantages 

Brand awareness akan mempengaruhi informasi dan kekuatan asosiasi 

dalam membentuk dan membangun brand image. Hal tersebut juga dapat 

membantu dalam membangun brand equity setelah brand tersebut sudah 

melekat di benak konsumen.  

b. Consideration Advantages 

Jika brand awareness meningkat, maka meningkat juga kemungkinan 

bahwa brand tersebut akan masuk dalam pertimbangan konsumen dalam 

melakukan pembelian, termasuk sebagai beberapa brand yang dijadikan 

sebagai pertimbangan utama untuk dibeli.  

c. Choice Advantages 

Keuntungan lainnya dalam menciptakan brand awareness yang tinggi 

adalah dapat mempengaruhi pilihan di antara beberapa brand yang masuk 

dalam pertimbangan. Jika brand yang menjadi pertimbangan hanya sedikit 

dan pengetahuan terhadap salah satu brand lebih besar dibandingkan 

dengan brand lainnya, maka semakin besar kesempat brand tersebut akan 

terpilih.    

2.2.5 Hubungan antara Event dengan Brand Awareness 

Event yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi 

brand awareness dan loyalitas (Getz, 2009, h. 278). Event memiliki tujuh tujuan, 

salah satunya adalah untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran merek 

Pengaruh Event Mizzu..., Stephanie Octavia, FIKOM UMN, 2017



26 
 

(Kennedy dan Soemanegara, 2006, h. 119). Pada penelitian ini, Mizzu Lab 2017 

merupakan event yang dilaksanakan untuk meningkatkan brand awareness 

terhadap produk Mizzu Valipcious Velvet Matte.  

2.3 Hipotesis Teoritis 

Ho: Tidak ada pengaruh antara event Mizzu Lab 2017 terhadap brand awareness 

produk Mizzu Valipcious Velvet Matte. 

Ha: Ada pengaruh antara event Mizzu Lab 2017 terhadap brand awareness 

produk Mizzu valipcious Velvet Matte.  

2.4 Kerangka Teoritis 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
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