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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu 

sebagai sebuah rujukan. Peneliti menemukan dua penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang pertama 

merupakan skripsi milik Puji Rismayanti yang berjudul “STRATEGI 

KOMUNIKASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN 

(Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas Promosi Pada Akun Instagram 

@kedai_digital)”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui strategi 

komunikasi pemasaran yang dilaksanakan oleh Kedai Digital untuk meningkatkan 

penjualan melalui aktivitas promosi pada akun instragram @kedai_digital. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan 

Hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan yang 

pertama, Kedai Digital melakukan strategi komunikasi pemasaran dengan 

menentukan tahap-tahap strategi komunikasi pemasaran yaitu menentukan tujuan 

komunikasi pemasaran, menentukan segmentasi dan targeting, mennetukan 

difrensiasi dan positioning. Kedua, aktivitas promosi pada akun instagram kedai 

digital menggunakan beragam fitur yang ada pada instagram. Fitur tersebut dirasa 

sangat bermanfaat bagi Kedai Digital dalam membantu aktivitas promosi Kedai 
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Digital. Ketiga, aktivitas promosi yang dilakukan meliputi pemberian kupon, 

potongan harga, sampel dan kontes.  

 Penelitian terdahulu yang kedua merupakan skripsi milik Ibriene Priscila 

Beleng yang berjudul “ANALISA STRATEGI KOMUNIKASI MALL 

TERASKOTA UNTUK MEMPERTAHANKAN BRAND AWARENESS 

(Periode Maret 2014 – Mei 2014).” Tujuan dari penelitian ini ialah untuk 

mengetahui strategi komunikasi apa yang digunakan mall Teraskota dalam 

mempertahankan brand awareness. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

komunikasi yang digunakan oleh Teraskota adalah komunikasi pemasaran. 

Teraskota menggunakan komunikasi pemasaran untuk membangun ekuitas merek 

dan juga untuk mempertahankan brand awareness. Elemen-elemen dari 

komunikasi pemasaran yang digunakan berupa, advertising, sales promotion, 

events, public relations, direct marketing, word of mouth marketing dan personal 

selling. Dalam mempertahankan brand awareness, Teraskota menggunakan 

tagline yang pendek untuk mendukung jingle yang menarik. Teraskota 

menggunakan tagline “Your Cozymunity Place” untuk menunjukkan bahwa 

Teraskota adalah tempat berkumpul yang nyaman bagi komunitas-komunitas dan 

bagi masyarakat yang ingin mencari tempat hangout atau meeting yang nyaman. 

Selain itu ia juga memanfaatkan kesempatan untuk menjadi sponsor suatu acara, 

melakukan publisitas, dan menggunakan symbol yang memiliki keterkaitan erat 

dengan merek.  
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 Untuk mempermudah perbandingan, berikut table pembanding antara 
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komunikasi 
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menentukan 
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2.2 Komunikasi 

2.2.1 Definisi Komunikasi 

 Komunikasi merupakan hal yang kita lakukan setiap harinya dan melekat 

pada manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya komunikasi, baik 

komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut Mulyana (2013, p.46), kata 

komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin 

communis yang berarti “sama”, communico, communicatio atau communicare 

yang berarti “membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) 

adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan 

akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa 

suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Maka dari itu, 

perusahaan harus bisa mengkomunikasikan suatu pesan dengan penyampaian 

• Aktivitas 

promosi yang 

dilakukan 

meliputi 

pemberian 

kupon, potongan 

harga, sampel 

dan kontes.  
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yang jelas agar pesan tersebut dapat diterima dengan persepsi yang sama oleh 

publik.  

2.3 Komunikasi Pemasaran 

2.3.1 Definisi Komunikasi Pemasaran 

 Komunikasi pemasaran merupakan strategi yang penting dalam 

keberlangsungan sebuah perusahaan. Komunikasi pemasaran menurut Tom 

Duncan ialah,  

 Marketing communication is a collective term for all the various types of 

planned messages used to build a brand by advertising, publicity, sales 

promotion, direct marketing, personal selling, and events (Duncan, 2008 

p. 7).   

 Maka dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa, 

komunikasi pemasaran adalah istilah kolektif untuk berbagai jenis pesan yang 

direncanakan yang digunakan untuk membangun merek dengan menggunakan 

iklan, publisitas, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan pribadi, dan 

sebuah acara. 

 Pengertian lainnya menurut Kotler dan Keller (2009, p.219) komunikasi 

pemasaran adalah aktifitas yang berusaha menyebakan informasi, yang bertujuan 

untuk mempengaruhi dan membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, serta loyal dalam membeli 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

 Melalui penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

komunikasi pemasaran merupakan sebuah strategi dalam perusahaan yang 
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digunakan untuk membangun sebuah merek dengan menggunakan iklan, 

publisitas, promosi penjualan, pemasaran langsung, penjualan pribadi, dan  

melaksanakan sebuah acara untuk mempengaruhi ataupun membujuk khalayak 

atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  

2.3.2 Bauran Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication Mix) 

 Menurut Kotler (2009, p. 24) tugas pemasaran adalah untuk merencanakan 

aktivitas-aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang 

terintegrasi penuh dalam menciptakan, mengkomunikasikan dan mengantarkan 

nilai kepada pelanggan. Aktivitas pemasaran muncul dalam berabgai bentuk 

secara umum lebih dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2016, h.78) marketing mix terdiri product, price, 

place, promotion.  

1. Produk (product) 

   Segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target 

 sasaran untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

 dan dapat memuaskan keinginan konsumen atau kebutuhan konsumen. 

 Produk terdiri dari keragaman produk, kualitas, desain, ciri, merek, 

 kemasan, ukuran dan jasa. 

2. Harga (price) 

   Sejumlah uang yang ditukarkan oleh pelanggan untuk sebuah 

 produk atau jasa. Harga adalah sejumlah nilai yang konsumen tukarkan 

 untuk sejumlah manfaat yang ditawarkan suatu barang atau jasa. Harga 

 terdiri dari daftar harga, diskon, dan lainnya. 
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3. Tempat (place) 

   Berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat 

 produk atau jasa yang dihasilkan mudah diperoleh dan tersedia bagi target 

 konsumen. Tempat terdiri dari saluran pemasaran, cakupan pasar, 

 pengelompokan, persediaan, lokasi dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

   Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

 mengkomunikasikan dan juga melakukan promosi produk yang 

 ditawarkan kepada target konsumen. Hal tersebut guna untuk 

 mengkomunikasikan keunggalan produk atau jasa yang ditawarkan untuk 

 membujuk target konsumen untuk melakukan transaksi. Pada umumnya, 

 promosi dilakukan hampir menyerupai kegiatan promotional mix seperti, 

 periklanan, humas, penjualan personal, pemasaran langsung dan promosi 

 penjualan.  

 Instrumen dasar yang digunakan untuk mencapai strategi komunikasi 

pemasaran disebut dengan bauran promosi (promotion mix). Bauran promosi  

(promotion mix) menurut Duncan (2008, p.8) sebagai berikut: 

 1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah bentuk presentasi non personal yang 

mempromosikan gagasan, barang atau jasa yang dibiayai pihak sponsor 

tertentu. Hal tersebut digunakan untuk mencapai khalayak yang luas, 

menciptakan kesadaran merek, membantu membedakan merek dengan 

para pesaing dan membangun sebuah citra merek.  
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Dalam menyampaikan pesannya melalui iklan, iklan dapat 

menggunakan media satu arah dan dua arah (One and Two Way Media). 

Media menurut Duncan, (2008, p. 346) media satu dan dua arah adalah 

istilah umum dari semua jenis komunikasi cetak, siaran, iklan berjalan, dan 

interaktif. Cara lain untuk mengklasifikasi media adalah dengan jangkauan 

dan karakteristik media tersebut. Perencanaan media menggunakan istilah 

mass media, niche media, addressable media and interactive media.  

GAMBAR 2.1 MEDIA CLASSIFICATION 

 

(Sumber: Duncan, 2008, p. 346) 

Mass media adalah saluran komunikasi dimana sebuah pesan dapat 

dikirim ke massa, khalayak yang luas. Mass media merupakan one-way 

media seperti radio, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Niche 

media adalah saluran komunikasi dimana sebuah pesan dapat dikirim 

kepada khalayak yang memiliki kesamaan yang berbeda. Media yang 

membawa pesan ke pelanggan atau memprospek dapat disebut sebagai 

addressable media karena dapat digunakan untuk mengirim pesan merek 

ke alamat dan alat elektronik tertentu. Addressable media mencakup 
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penggunaan internet, surat pos dan telepon. Addressable media digunakan 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau untuk memprospek khalayak. 

Two-way media mengizinkan perusahaan dan konsumen untuk saling 

mengirim dan menerima pesan, ini yang disebut dengan interactive media. 

Keuntungan dari interactive media dari telepon dan internet ialah mereka 

dapat secara langsung menukar informasi dan mempermudah para 

konsumen untuk langsung berhubungan dengan perusahaan.  

2. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

   Pasar saat ini sulit diduga, secara psikis mereka memiliki 

kemungkinan berubah sangat cepat, mereka sangat cepat belajar, sehingga 

membentuk sikap defensif yang kuat. (Soemanagara, 2012, p. 37) Maka 

dari itu dibutuhkan hubungan yang kuat dan kedekatan antara perusahaan 

dengan target market dimana komunikasi dua arah terjalin. Pemasaran 

langsung menurut Duncan (2008, p.9) adalah sistem pemasaran yang 

bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan 

untuk menimbulkan respon dari konsumen ataupun khalayak. Komunikasi 

yang dilakukan secara langsung tersebut ditujukan untuk memperoleh 

respon untuk melakukan transaksi dengan waktu yang singkat.  

 Menurut Soemanagara (2012, p. 36) pemasaran langsung dapat mencapai 

 tujuan tersebut jika didukung oleh faktor-faktor lain, yaitu: 

a. Target market telah mengenal produk atau jasa sebelumnya melalui 

saluran media massa atau media promosi lainnya. 
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b. Target marketing yang dituju merupakan hasil penyaringan dari proses 

segmentasi yang selektif, sehingga target market yang dipilih adalah 

mereka yang memiliki kedekatan dengan produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

c. Komunikator telah mempersiapkan informasi yang lengkap sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan dan kemungkinan jawaban atas 

serangkaian informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan 

(solusi). 

d. Pemasaran langsung juga merupakan sebuah proses yang memberikan 

kesemoatan kepada target market untuk menilai dan 

mempertimbangkannya dalam suatu proses pengambilan keputusan, 

hal ini memungkinkan proses komunikasi dilakukan berulang-ulang. 

Proses ini biasa disebut dengan follow up process. 

3. Publisitas/Hubungan Masyarakat (Publicity/Public Relation) 

  Dalam dunia usaha saat ini, peran publisitas semakin penting, 

karena mampu menjangkau opini publik yang dapat mendukung produk 

atau jasa serta membentuk persepsi di benak konsumen. Publisitas selalu 

dihubungkan dengan usaha perusahaan untuk menumbuhkan citra dan 

reputasi yang baik dimata publik. Publisitas merupakan penyampaian 

pesan oleh media mengenai merek/suatu hal tanpa dikenakan biaya 

apapun. Hal tersebut guna untuk meningkatkan kesadaran merek dalam 

penyebaran berita mengenai perusahaan tersebut. Hubungan masyarakat 

adalah kegiatan komunikasi yang membantu sebuah merek untuk menjalin 
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hubungan yang baik dengan masyarakat.  Media yang digunakan oleh 

publisitas berupa press conference dan press release. 

  Publisitas juga digunakan untuk mempromosikan suatu produk 

atau jasa yang spesial yang dapat membangkitkan kepercayaan terhadap 

produk dan memperkuat citra dan nilai dari produk atau jasa tersebut. 

Publisitas pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep berita 

yaitu 5W + 1 H (who, what, when, where, why, how). 

 Oleh karena itu publisitas tergolong sangat berpengaruh dalam 

perusahaan. Soemanagara (2012, p. 34) mengungkapkan kekuatan dari 

publisitas adalah antara lain: 

a. Publisitas memiliki tingkat kredibilittas yang tinggi, karena konsumen 

dibantu untuk memberikan penalaran secara objektif. Dalam 

penyampaian informasi melalui publisitas, konsumen dapat mengenal 

keunggulan atau fakta-fakta keberadaan produk atau jasa. Informasi 

yang disampaikan demikian dapat dianggap memiliki kebenaran 

obyektif. 

b. Publisitas sering kali diikuti oleh pernyataan-pernyataan publik dengan 

melakukan sebuah pembenaran terhadap keunggulan yang dimiliki. 

Publisitas seperti ini bermunculan pada majalah produk. 

c. Publisitas memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dari judul 

ataupun foto. Selain itu, publisitas mampu membangkitkan rasa ingin 

tahu serta mendorong konsumen untuk melakukan transaksi. 

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 
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  Promosi penjualan didefinisikan sebagai proses penyampaian 

informasi kepada konsumen untuk membujuk mereka agar membeli 

produk/jasa yang ditawarkan. Promosi penjualan dapat menarik perhatian 

pelanggan dan memberikan informasi yang mengarah pada pembelian. 

Semuanya memberikan dorongan yang kuat untuk membeli barang 

tersebut sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dimana 

promosi penjualan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi. 

Adapun strategi tersebut, diantaranya: 

a. Hadiah (premium) adalah barang yang ditawarkan gratis atau dengan 

harga  miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk.   

b. Sampel adalah sejumlah produk yang ditawarkan untuk dicoba. 

c. Kupon adalah sertifikat yang memberi potongan harga untuk pembelian 

produk tertentu. 

d. Paket harga, menawarkan harga produk tertentu lebih murah kepada 

konsumen.  

e. Undian dan permainan memberi peluang pelanggan untuk 

memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan atau barang dengan 

keberuntungan atau dengan usaha ekstra.   

  Menurut Soemanagara (2012, p. 41) dalam promosi penjualan 

terbagi dua teknik kegiatan promosi, yaitu, consumer-oriented promotions 

dan trade-oriented promotions. Consumer-oriented promotions meliputi 

kegiatan promosi berupa, samples, coupons, cashback, bonus packages, 

frequency programs. Sedangkan trade-oriented promotions meliputi 

Analisis Strategi Komunikasi..., Jesslyn Septiani Wibowo, FIKOM UMN, 2018



	   21	  

kegiatan promosi berupa, contests and dealer launching, trade allowance, 

training programs, cooperative advertising. 

 5. Penjualan Personal (Personal Sellling) 

  Penjualan personal adalah komunikasi antar pribadi atau tatap 

muka langsung dimana seorang sales menyampaikan pesan kepada 

konsumen untuk membujuk mereka agar mereka membeli produk/jasa 

tersebut. Penjualan personal biasanya dilaksanakan oleh seorang sales 

dibawah naungan sales manager yang mempromosikan produk secara 

langsung kepada target market.  

6. Event and Sponsorship  

Acara (event) adalah desain aktivitas yang terkait dengan 

perushaan yang sangat bertarget untuk secara aktif melibatkan pelanggan 

dan prospek serta menghasilkan publisitas. Sebagian besar acara (event) 

disponsori, mereka diidentifikasi dengan satu atau lebih merek. 

Sponsorship adalah dukungan keuangan dari suatu organisasi, orang, atau 

aktivitas sebagai pertukaran untuk publisitas dan asosiasi merek. 

Sponsorship digunakan tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran merek 

tetapi juga untuk membantu mendefinisikan, merek melalui asosiasi.  

2.3.3 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran menurut Soemanagara (2012, p. 63) bertujuan 

untuk mencapai tiga tahap perubahan yang ditujukan kepada konsumen. Tahap 

pertama yang ingin dicapai dari sebuah strategi komunikasi pemasaran adalah 

tahap perubahan pengetahauan (knowledge), dalam perubahan ini konsumen 
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mengetahui adanya keberadaan sebuah produk atau jasa, untuk apa produk atau 

jasa itu diciptakan, dan ditujukan kepada siapa produk atau jasa tersebut. Tahap 

kedua adalah tahap perubahan sikap, dalam consumer behavior perubahan sikap 

ini ditentukan oleh tiga unsur yaitu pengetahuan (cognition), perasaan (affection), 

dan perilaku (conation). Jika ketiganya menunjukkan adanya kecenderungan 

terhadap sebuah perubahan maka memungkinkan sekali akan terjadi sebuah 

perubahan sikap. Tahap terakhir, yaitu perubahan perilaku, ditujukan agar 

konsumen tidak beralih kepada produk lain. 

 

2.4 Strategi Komunikasi Pemasaran  

 Perencanaan yang tepat adalah dengan menggambarkan segmentasi pasar 

perusahaan, karakter konsumen, produk atau jasa yang dimiliki dan ancaman 

eksternal. Perencanaan membantu perusahaan dalam melakukan strategi efisiensi 

pengalokasian dana dan sumber daya yang ada. Perencanaan yang dibuat akan 

menolong konsumen dalam menentukan proses pengambilan keputusan 

pembelian, mengatur pengalokasian dana dan mengarahkan selalu daya ingat dan 

persepsi konsumen atas produk atau jasa dan nama perusahaan. Perencanaan 

dapat diartikan sebagai suatu strategi komunikasi menyeluruh yang akan 

membantu perusahaan dalam menentukan sejumlah strategi dan kebijakan secara 

jelas, mendalam, serta membantu penyampaian pesan kepada konsumen, 

karyawan, para pemangku kepentingan, serta mitra bisnis perusahaan. 

(Soemanagara, 2012, p. 23)  
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Menurut Duncan (2008, p. 173-198) terdapat enam tahap proses 

perencanaan komunikasi pemasaran yaitu, menentukan target audiens, 

menganalisa SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), menentukan 

objektif pemasaran komunikasi, mengembangkan strategi dan taktik, menentukan 

anggaran dan evaluasi efektivitas. Proses perencanaan komunikasi pemasaran 

tersebut dapat digunakan di perusahaan business to business (B2B), business to 

customer (B2C), perusahaan besar maupun kecil, dari pengecer hingga ke merek 

global terbesar. Pada setiap tahap perencanaan memiliki keunikannya masing-

masing.  

1. Menentukan Target Audiens 

Menganalisa perilaku konsumen dan respon pelanggan akan 

mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat pada 

perusahaan. Perusahaan mengetahui produk apa yang diinginkan pasar. 

Maka dari itu, perusahaan melakukan segmentasi pelanggan ke dalam 

beberapa kelompok dengan karakteristik dan kesamaan yang sama agar 

menciptakan sebuah kelompok untuk membeli sebuah produk. Kemudian 

perusahaan menargetkan pesan khusus untuk audiens utama tersebut. 

Istilah segmentasi berarti mengelompokkan pelanggan atau audiens 

sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan keinginan yang sama. 

Penargetan mengacu pada analisis, evaluasi dan memprioritaskan segmen 

pasar yang dianggap paling menguntungkan untuk dikejar. Penargetan 

memfokuskan upaya pemasaran komunikasi pada pelanggan saat ini 

yang kemungkinan besar akan membeli kembali, kemudian memprospek 
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yang belum pernah melakukan pembelian namun memungkinkan untuk 

melakukan transaksi. Setelah menentukan target audiens, maka sebuah 

merek baru bisa menganalisa SWOT (strength, weakness, opportunity, 

threat) serta mengembangkan strategi yang relevan dan persuasif.  

2. Menganalisa SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) 

Banyak rencana pemasaran didasarkan pada analisis situasi 

setiap tahun yang merupakan analisis kondisi pasar. Analisis SWOT 

(strength, weakness, opportunity, threat) adalah evaluasi yang terstruktur 

atas kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman 

eksternal yang dapat membantu ataupun merugikan sebuah merek. 

Kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) adalah faktor dari 

internal perusahaan sedangkan peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats)adalah faktor eksternal. 

a) Mengenali Kekuatan dan Kelemahan Internal (Recognizing Internal 

Strengths and Weakness) 

Kekuatan dan kelemahan perusahaan membentuk masukan 

perencanaan yang paling penting dari analisis swot karena perusahaan 

memiliki kendali atas elemen-elemen ini. Kekuatan adalah keunggulan 

perusahaan kemudian kelemahan adalah kerugian perusahaan maka dari 

itu kekuatan harus ditingkatkan lalu kelemahannya diperbaiki. Citra 

merek, budaya perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan juga dapat berupa 

kekuatan atau kelemahan internal. Untuk menentukan kekuatan dan 

kelemahan hubungan pelanggan, mereka dapat menilai merek dan 
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pesaingnya dengan delapan karakteristik yang merupakan dimensi 

hubungan merek yaitu: 

1. Rasa kepercayaan terhadap sebuah merek. 

2. Rasa puas dengan merek. 

3. Perusahaan yang konsisten dalam transaksi dan penampilan 

produknya. 

4. Kemudahan untuk mengakses perusahaan. 

5. Perusahaan yang responsif. 

6. Perusahaan yang berkomitmen kepada pelanggan. 

7. Ketertarikan dengan merek. 

8. Menyukai perusahaan dan melakukan transaksi dengannya. 

Kemudian, untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari 

komunikasi merek, analisa swot harus mencakup bagaimana sebuah 

merek membandingkan mereknya dengan para pesaingnya di masing-

masing bidang seperti: 

1. Top of  mind awareness. 

2. Kesadaran merek secara keselurahan.   

3. Persentase yang sudah mencoba merek tersebut. 

4. Persentase konsumen yang melakukan transaksi lagi terhadap 

sebuah merek. 

5. Kategori transaksi pelanggan terhadap sebuah merek. 

6. Persentase konsumen yang melakukan transaksi lagi kemudian 

berhenti. 
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Sebuah perusahaan dapat mempelajari kekuatan dan 

kelemahannya juga dengan melakukan survei kepada para pelanggan 

dan karyawan bahkan meninjau berita yang ditulis oleh wartawan 

mengenai perusahaan.  

b) Mengenali Peluang dan Ancaman Eksternal (Recognizing External 

Opportunities and Threats) 

Faktor eksternal yang harus dihadapi oleh perusahaan ialah 

peluang dan ancaman bagi perusahaan. Ancaman adalah kondisi pasar 

yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Ancaman tidak dapat 

dikendalikan tetapi perusahaan dapat mempelajarinya agar mengurangi 

dampaknya. Peluang adalah sebuah kondisi ataupun situasi sosial dan 

ekonomi di pasar yang dapat secara positif mengubah sikap dan 

perilaku pelanggan terhadap produk perusahaan. peluang dan ancaman 

dapat berasal dari kegiatan kompetitif, lawas dan peraturan, inovasi 

teknologi, tren industri dan kondisi sosial ekonomi. 

Setelah SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) sudah 

diidentifikasi, mereka harus diprioritaskan. Kriteria berikut merupakan 

alasan mengapa swot harus diprioritaskan: 

1. Jika kelemahan (weakness) atau ancaman (threat) tidak ditangani 

maka dapat terjadi hubungan merek dan ekuitas merek yang tidak baik. 

2. Mendapatkan manfaat dan kelebihan jika kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunity) diidentifikasi.  
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3. Pemanfaatan dan cara mengatasi dari setiap SWOT (strength, 

weakness, opportunity, threat). 

Setelah perusahaan memprioritaskan SWOT (strength, 

weakness, opportunity, threat), ia menggunakannya untuk menentukan 

objektif atau tujuan perusahaan. Memprioritaskan SWOT (strength, 

weakness, opportunity, threat) dapat membantu perencanaan 

komunikasi pemasaran karena ia dapat membantu menentukan dimana 

memfokuskan perhatian mereka. Analisis SWOT (strength, weakness, 

opportunity, threat) yang diprioritaskan juga mengarah kepada 

keputusan alat komunikasi pemasaran mana yang akan digunakan.  

3. Menentukan Objektif Komunikasi Pemasaran 

Tujuan utama dari menetapkan objektif ialah untuk mengetahui 

apa yang harus di selesaikan untuk mengarahkan perusahaan dan 

mengevaluasi efektifitas perusahaan. Objektif adalah sebuah tujuan 

yang ingin dicapai oleh pemasar dengan menggunakan komunikasi 

pemasaran. Objektif harus dapat diukur jika ingin membuktikan bahwa 

perencanaan komunikasi pemasaran efektif. Terukur berarti terdapat 

angka yang digunakan untuk menentukan objektif seperti misalnya, 

meningkatkan penjualan sebanyak 20% setiap 3 bulan. Setiap objektif 

yang tercantum harus dicapai dalam waktu setahun, maka dari itu 

rancangan objektif akan dilakukan setiap tahunnya.  

Objektif yang baik menggunakan unsur SMAC, yaitu, specific, 

measurable, achievable, challenging. Semakin spesifik objeknya, 
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semakin baik perencanaannya. Ketika objektif tersebut dapat diukur 

maka akan mudah untuk menentukan apakah tujuan dari objektif 

tersebut sudah berhasil tercapai atau tidak. Untuk menetapkan objektif 

yang realistis dan dapat diukur, perusahaan membutuhkan pengukuran 

yang dapat dihitung dari situasi atau perencanaan tersebut. Objektif 

yang tercapai merupakan kepuasan tersendiri bagi karyawan 

perusahaan. Objektif harus bersifat menantang untuk mendorong 

karyawan menjadi kreatif dan bekerja sebaik mungkin. Harus diakui, 

perbedaan antara sesuatu yang menantang dan tidak bisa diraih 

mungkin tipis maka dari itu dibutuhkan pengalaman untuk mengetahui 

hal tersebut. Membangun dan mengelola hubungan merek perlu 

mempengaruhi sikap dan perilaku pelanggan. Maka dari itu terdapat 

dua jenis objektif dari komunikasi pemasaran yaitu objektif komunikasi 

dan objektif pemasaran. Objektif komunikasi berfokus pada perilaku. 

Objektif pemasaran berfokus pada perilaku, mencapai apa yang 

diinginkan perusahaan dari para konsumen dan memprospek mereka 

untuk melakukan hal tersebut. Secara umum, tujuan utama objektif 

ialah agar konsumen membeli merek tersebut, melakukan pembelian 

berulang dan meningkatkan jumlah penggunaan mereka. Komunikasi 

pemasaran harus mempunyai pengaruh yang positif bagi sikap maupun 

perilaku konsumen. Meningkatkan kredibilitas perusahaan merupakan 

efek dari komunikasi perusahaan yang dikaitkan dengan sikap 

konsumen. Meningkatnya penjualan dan penyebaran informasi adalah 
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contoh dari efek pemasaran pada perilaku. Oleh karena itu, setelah 

objektif sudah ditentukan dari SWOT (strength, weakness, opportunity, 

threat), langkah berikutnya ialah menentukan strategi apa yang 

digunakan untuk mencapai objektif tersebut.  

4. Mengembangkan Strategi dan Taktik 

Setiap objektif  harus didukung oleh satu atau lebih strategi. 

Strategi adalah sebuah ide untuk mencapai objektif  tersebut. 

Sedangkan taktik adalah sebuah tindakan yang spesifik yang dilakukan 

dari strategi tersebut. Dalam mengembangkan sebuah strategi, langkah 

pertama yang perlu dilakukan ialah menentukan fungsi komunikasi 

pemasaran dan media apa yang ingin digunakan.  

Rencana komunikasi pemasaran menggunakan bauran 

komunikasi pemasaran (marketing mix communication) karena terdapat 

SWOT yang sudah teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan. Bauran 

komunikasi pemasaran adalah pemilihan fungsi komunikasi pemasaran 

yang digunakan pada waktu tertentu sebagai bagian dari program 

pemasaran. Menentukan fungsi komunikasi pemasaran dapat membantu 

tercapainya objektif. Kemudian, memilih beberapa media yang tepat 

merupakan sama pentingnya dengan memilih bauran komunikasi 

pemasaran yang tepat. Pilihan media yang digunakan ialah untuk 

menyampaikan pesan merek. Strategi penentuan media dan strategi 

pesan yang kreatif saling bergantung satu dengan yang lainnya. 

Pengunaan media ditentukan untuk setiap target audiens. Media yang 
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digunakan tersebut juga harus dikemas sekreatif mungkin agar dapat 

mencuri perhatian publik dan mendapatkan respon langsung dari 

mereka.  

Selain itu, strategi komunikasi pemasaran juga mengenai waktu 

dan penjadwalan yang menentukan media, program promosi dan 

kegiatan komunikasi pemasaran lainnya. Pengaturan waktu juga 

penting ketika melakukan publisitas kampanye komunikasi pemasaran. 

5. Menentukan Anggaran 

Dalam perusahaan, divisi pemasaran dan komunikasi pemasaran 

pasti telah menentukan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, 

kata lainnya sebuah anggaran. Pemasaran bersaing dengan divisi 

lainnya seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia dalam 

membagi uang anggaran perusahaan. Setiap divisi memiliki proyek 

masing-masing dalam penggunaan anggaran perusahaan untuk 

membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Anggaran tersebut 

digunakan komunikasi pemasaran untuk melakukan iklan, acara, 

promosi dan lain sebagainya.  

Menurut Soemanagara (2012, p. 138-140) dalam penetapan 

anggaran biaya, terdapat beberapa jenis-jenis anggaran seperti personal, 

aktifitas dan media promosi. Dalam menentukan anggaran personal 

yaitu adalah gaji yang diperhitungkan dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan struktur yang dimiliki oleh komunikasi pemasaran 

perusahaan. Semakin besar perusahaan dan cakupan bisnis yang 

Analisis Strategi Komunikasi..., Jesslyn Septiani Wibowo, FIKOM UMN, 2018



	   31	  

dimiliki maka divisi-divisi yang ada akan membentuk unit-unit kerja 

yang memiliki otoritas khusus.  

Kedua, berbagai jenis aktifitas yang dibiayai adalah seluruh 

aktifitas komunikasi pemasaran  yang meliputi kegiatan pameran, 

komunikasi pemasaran riset, personal sales, direct selling. Sebuah 

perusahaan yang ingin memperkenalkan produk atau jasa yang baru 

membutuhkan kegiatan promosi, bahkan beberapa perusahaan harus 

langsung berhadapan dengan konsumen dijalan untuk menjelaskan 

kelebihan atau keunggulan yang perusahaan tersebut tawarkan.  

Lalu, biaya media promosi jelas merupakan anggaran yang 

diatur dalam jumlah besar. Untuk memproduksi sebuah iklan di televisi 

sebuah perusahaan dapat menghabisnya ratusan juta rupiah yang 

meliputi biaya produksi, kreatif iklan, figur atau artis pemeran iklan 

tersebut. Selain itu, pemasangan iklan juga di media elektronik dan 

media cetak. Dapat disimpulkan, dalam penyusunan anggaran media 

promosi meliputi biaya produksi iklan dan distribusi iklan. Biaya 

distribusi iklan meliputi biaya penyewaan di medua massa televisi, 

radio, surat kabar, majalah, outdoor promotion. 

6. Evaluasi Efektifitas 

Terkadang yang dilakukan komunikasi pemasaran berhasil 

seperti misalnya, publik dapat mengingat iklan perusahaan tersebut, 

promosi yang menarik pelanggan, dan lain sebagainya. Tetapi 

terkadang komunikasi pemasaran tersebut gagal, dan sebaliknya. Maka 
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dari itu, dibutuhkan evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut terhadap 

ide kreatifitas yang digunakan agar perusahaan dapat 

mengembangkannya lebih baik lagi. Kemudian perlu dilakukan 

evaluasi dalam penentuan anggaran, apakah anggaran yang digunakan 

sudah semaksimal mungkin dan tepat sasaran atau tidak. Selain itu, 

lakukan evaluasi dengan cara mendengar feedback dari para konsumen 

maupun karyawan terhadap perusahaan atau merek tersebut.  

2.4.1 Strategi Komunikasi 

 Penggunaan visual dan pesan yang tepat merupakan syarat utama 

keberhasilan dari sebuah program promosi. Menurut Soemanagara (2012, p. 5) 

tahapan-tahapan komunikasi dan strategi pesan disusun berdasarkan pencapaian 

kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa, menumbuhkan sebuah 

keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk, sampai dengan 

mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam kajian komunikasi tahapan tersebut 

dikenal dengan AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action). Tahap 

awal, attention atau perhatian adalah sebagai dimana ketika sebuah informasi atau 

pesan diberitakan dan mendapatkan atau memunculkan perhatian bagi target 

sasaran atau publik. Kedua adalah  interest atau ketertarikan, dalam hal ini adalah 

ketika informasi yang telah mendapatkan perhatian tersebut berubah menjadi rasa 

ketertarikan. Ketiga adalah desire atau keinginan, dimana rasa ketertarikan 

tersebut berubah menjadi dorongan untuk mencari tahu lebih mendalam terhadap 

informasi tersebut sehingga akan menghasilkan suatu keputusan. Decision atau 

keputusan sebagai tahap keempat merupakan tahap terakhir sebagai tahap dimana 
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penerima pesan atau informasi tersebut menetapkan langkah terakhir yaitu untuk 

menerima ataupun menolak.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan pemapan yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

memfokuskan untuk menganalisa “Bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh The Springs Club, PT. Summarecon Agung, Tbk menarik 

pelanggan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Menarik	  Pelanggan	  di	  The	  Springs	  Club	  

Komunikasi	  Pemasaran	  

Proses	  Komunikasi	  Pemasaran	  (Tom	  Duncan,	  2008):	  
1.	  Identify	  Target	  Audience	  

2.	  Analyze	  SWOT	  
3.	  	  Determine	  MC	  Objectives	  

4.	  Develop	  Strategic	  and	  Tactics	  
5.	  Determine	  the	  Budget	  
6.	  Evaluate	  Effectiveness	  

ANALISIS	  STRATEGI	  KOMUNIKASI	  PEMASARAN	  
DALAM	  MENARIK	  PELANGGAN	  

(Studi	  Kasus	  Pada	  The	  Springs	  Club,	  PT.	  
Summarecon	  Agung,	  Tbk)	  
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