
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Literatur 

2.1.1 Review Penelitian Sejenis 

Dalam pelaksanaan penyusunan penelitian penulis dan menyusun penelitian ini, 

maka penulis berusaha untuk mengumpulkan dan menghimpun berbagai informasi 

yang diambil dari penelitian – penelitian yang sudah terdahulu dianggap relevan dalam 

menunjang penelitian ini. Adapun informasi yang penulis ambil dari berbagai sumber 

dari buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, berita – berita dan skripsi yang dapat 

dipertanggung jawabkan keabsahannya. Adapun literatur yang penulis rujuk untuk 

membantu penulis dalam menggambarkan dan menjelaskan penelitian ini, diantaranya: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan 

dilaksanakan 

No Nama 

Universitas 

Judul Persamaan Perbedaan 

1 Universitas 

Pasundan, 

Bandung 

Strategi 

Promosi Pada 

Clothing 

Vearst Jeans 

- Memakai 

strategi 

promosi 

sebagai alat 

- Hanya 

menggunakan 

satu media 



Bandung 

Melalui Media 

Sosial 

Instagram 

yang di tulis 

oleh Ulfah 

Fauziah  

mahasiswa 

Ilmu 

Komunikasi, 

Fakultas Ilmu 

sosial dan ilmu 

politik  

meningkatkan 

penjualan 

melalui media 

sosial 

- Menggunakan 

media sosial 

sebagai alat 

penjualan 

- Menjual 

produk fasion 

sosial sebagai 

alat promosi 

- Sama 

menjual 

produk 

fasion, 

namun 

berbeda 

jumlah 

penjualan 

2 Univeristas 

Tarumanagara 

Strategi 

Komunikasi 

Pemasaran 

Dalam 

Kegiatan 

Pemasaran 

Produk 

Consumer 

- Menjelaskan 

kualtias 

produk 

- Melatih 

salaes skill 

upaya 

mendaptakan 

- Media 

promosi 

menggunakan 

event atau 

pameran 



Goods (Studi 

Kasus Pada 

PT Expand 

Berlian Mulia 

Di Semarang). 

Yang di tulis 

oleh Suherman, 

Ilmu 

komunikasi 

pelanggan 

tetap 

3 Universitas 

Pasundan, 

Bandung 

Strategi 

Promosi 

Produk 

Indihome 

Dalam 

Meningkatkan 

Minat 

Konsumen 

PT. Telekom 

Regional III 

Jawa Barat 

Yang disusun 

 - Strategi 

pemasaran 

menggunakan 

event agar 

menarik 

peningkatan 

penjualan 

- Produk yang 

ditawarkan 

berbeda 



oleh Abd 

Wahab Ilmu 

Komunikasi, 

Fakultas ilmu 

sosial dan ilmu 

politik 

Dilihat dari review penelitian sejenis diatas, kesamaan mengenai objek 

penelitiannya adalah komunikasi pemasaran yang dilakukan agar adanya peningkatan 

penjualan dari barang dan produk, namun pembeda dari review penelitian yang ada di 

atas yaitu sumber (perusahaan) yang melakukan kegiatan komunikasi pemasaran itu. 

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini agar bisa menambah dan melakukan 

pembaruan literatur terkait strategi komunikasi krisis yang berguna baik bagi 

akademisi ataupun praktisi lainnya. 

2.2 Kerangka Konseptual  

2.2.1 Komunikasi  

Komunikasi  merupakan kegiatan manusia untuk saling  memahami atau 

mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya, diakhiri dengan 

suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan 

komunikasi sosial, terkait dengan hubungan antarmanusia di dalamnya. Di sana 

dipelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan 



lambang – lambang atau symbol yang memiliki arti Esensinya adalah kesamaan makna 

atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. 

Komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna di dalam sesuatu 

yang dipercakapkan atau disampaikan. Kesamaan makna dalam hal ini adalah 

kesamaan Bahasa yang dipakai dalam penggunaan suatu kalimat atau kata yang 

disampaikan daam suatu Bahasa tertentu. Meski demikian, hal tersebut belum 

menjamin terjadinya kesamaan makna bagi orang lain yang disebabkan karena 

kesalahan pengertian dari makna yang terkandung dalam Bahasa tersebut. Apabila 

kedua orang yang berbahasa dan bermakna sama di dalam suatu pengertian maka 

disebut sebagai komunikatif. 

Kegiatan komunikatif bukan hanya memberi informasi, tetapi juga merupakan 

kegiatan persuasive. Artinya, suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membujuk 

dan bertujuan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan. Tujuan 

akhirnya ialah agar orang lain mau melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemberi pesan atau komunikator. Dengan demikian, akan terjadi suatu 

perubahan sebagai hasil atau efek pesan yang diterimanya, dalam hal ini  penerima 

pesan disebut sebagai komunikan menurut para ahli yaitu: 

1. Carl. I. Hovland mengemukakan bahwa ilmu komunikasi merupakan suatu 

ilmu yang mempelajari suatu upaya yang sistematis dalam merumuskan 

secara tegas mengenai asas – asas penyampaian informasi dan pembentukan 

pendapat serta sikap. Dalam hal ini, melalui suatu proses guna mengubah 



perilaku orang lain. Oleh karena itu, seorang komunikator dalam 

menyampaikan pesan atau informasi terlebih dahulu harus memahami segi 

kejiwaan dari penerima pesan atau komunikan. 

2. Harold. D. Laswell mengatakan bahwa dalam proses komunikasi harus 

mencakup kelengkapan dari unsur – unsur komunikasi sehingga menjadi 

efektif diterima. Unsur – unsur tersebut terdiri dari: 

a) Komunikator (source/sender/communicator), adalah perorangan atau 

lembaga instansi yang memberikan atau menyampaikan pesan kepada 

audiens atau khalayak secara langsung maupun tidak langsung. Seorang 

komunikator dapat juga bertindak sebagai sumber informasi atau sumber 

pesan. 

b)  Pesan (message), adalah materi yang disampaikan merupakan objek dari  

informasi yang menjadi bahasan. 

c) Media (channel/saluran), yaitu merupakan sarana penghubung atau 

penyampai dan penerima pesan yang digunakan oleh komunikator 

maupun komunikan dalam menyampaikan pesannya. 

d) Komunikan (communicant), adalah perorangan maupun lembaga 

instansi yang menerima isi pesan, informasi dari pihak komunikator. 

e) Efek (impact/effect/influence),  adalah hasil yang dapat dilihat sebagai 

pengaruh diterima atau ditolaknya suatu isi pesan atau informasi. 



3. Wilbur Shcram  mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu 

perwujudan persamaan makna antar komunikator dan komunikan. Komunikasi 

tidak hanya tukar pendapat, tetapi mencakup lebih luas. Artinya, suatu proses 

penyampaian pesan dimana seseorang atau lembaga tersebut berusaha 

mengubah pendapat atau perilaku penerima pesan atau penerima informasi. 

4. Edward Depari menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses 

penyampaian harapan, gagasan, dan message yang disampaikan melalui 

lambang tertentu yang mengandung arti dan melakukan oleh penyampaian 

pesan untuk ditujukan kepada penerima pesan. 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dirangkum bahwa komunikasi 

merupakan suatu media informasi penyampaian pesan. Sebagai sebuah media edukatif 

atau pendidik, ia berusaha untuk mengubah pendapat dan perilaku sesuai dengan yang 

dikehendaki oleh penggagas ide atau penyampai pesan yang disebut sebagai 

komuniaktor. Selain itu, dapat juga dianggap menjadi media hiburan karena pesan yang 

disampaikan dapat menimbulkan kegembiraan atau sebagai hiburan. 

Dengan demikian, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh 

komunikan yang di dalamnya juga terkandung kepada komunikan yang di dalamnya 

juga terkandung pesan – pesan dan makna tertentu. Hal tersebut disampaikan melalui 

media atau saluran sebagai kendaraan yang akhirnya menimbulkan efek atau 

perubahan bagi penerima pesan. 



Ilmu komunikasi menyelidiki gejala – gejala komunikasi melalui berbagi 

pendekatan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendekatan ontologi 

mencoba mempelajari dan melihat gejala – gejala dari suatu proses. Pendekatan 

epistemologi mempelajari bagaimana komunikasi terlaksana. Pendekatan aksiologi 

melihat bagaimana berlangsungnya komunikasi yang efektif karena yang dipelajari 

dalam komunikasi adalah proses berlangsunya komunikasi dari satu tahap ke tahap 

lain, dan selanjutnya sampai dengan perubahan maka titik tolak dari pokok 

berlangsungnya komunikasi yang  menjadi perhatian adalah pernyataan atau isi pesan. 

Komunikasi yang harmonis dapat memperkuat persekutuan sosial. Namun, 

adakalanya komunikasi yang kurang harmonis akan menyebabkan perpecahan. Hal 

tersebut dikarenakan adanya pernyataan yang tidak saling dipahami antara 

komunikator dan komunikan. 

Komunikasi adalah proses dimana pesan dipindahkan dari sumber kepada 

penerima. Dalam hal tersebut, terjadinya proses perubahan sosial komunikasi dan 

merupakan unsur yang sangat penting karena perhatian harus tertuju pada perubahan 

struktur dan fungsi serta system sosial. Saluran komunikasi adalah alat di mana pesan 

– pesan dari sumber dapat sampai kepada penerima. 

2.2.2 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) yakni sarana yang di mana 

perusahaan berusaha membujuk, menginformasikan, dan mengingatkan konsumen 

secara langsung ataupun tidak langsung tentang produk dan jasa yang dijual. Kata 



“Komunikasi Pemasaran” memiliki dua unsur pokok, yaitu: Komunikasi : Proses 

dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antar organisasi 

dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan 

gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu 

memahami maksud pengirim. Pemasaran : Sekumpulan kegiatan dimana perusahaan 

atau organisasi lainnya menstanfer nilai – nilai (pertukaran) tentang  informasi produk, 

jasa dan ide antara mereka dengan pelanggannya. 

Dari dua pengertian kata diatas dapat kita simpulkan bahwa Komunikasi 

pemasaran (Bahasa Inggris: marketing communication / marcomm) adalah sarana 

dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang 

dijual. Komunikasi pemesaran mempresentasikan “suara” perusahaan dan mereknya 

serta merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran bagi konsumen, dapat 

memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa 

suatu produk digunakan ,oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. 

Komunikasi pemasaran bisa akan begitu powerful jika dipadukan dengan 

komunikasi yang efektif  dan efisien. Bagaimana menarik konsumen atau khalayak 

menjadi sadar, kenal dan mau membeli suatu produk atau jasa melalui saluran 

komunikasi adalah bukan sesuatu yang mudah. Komunikasi adalah sebuah usaha untuk 

menyampaikan pesan positif atau negative dengan maksud tertentu yang dilakukan 



oleh seseorang kepada orang lain melalui media yang digunakan. Definisi singkat ini 

mungkin dapat menggambarkan dengan lebih jelas mengenai apa itu komunikasi. 

Sementara itu, pemasaran adalah segala usaha yang dilakukan dalam menyediakan 

barang untuk pasar, mulai dari merumuskan produk hingga mempromosikan produk 

tersebut ke masyarakat. Dua hal ini walaupun  berbeda, akan tetapi sangat berkaitan. 

Definisi komunikasi yang disampaikan oleh (Forsdale, 1981)“Communication is 

the process by which on individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the 

behaviour of the other individuals”. (Komunikasi adalah proses individu mengirim 

stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang  lain). 

Implikasi dari Komunikasi pemasaran yaitu satu proses kegiatan sosial yang 

dimana terjadi antara sekurang kurangnya 2 (dua) orang, dimana satu individu 

mengirim stimulus kepada kedua dan seterusnya. Stimulus dapat disebut sebagai pesan 

yang biasanya dalam bentuk verbal, dimana proses penyampaian dilakukan melalui 

saluran komunikasi, dan terjadi perubahan atau respons terhadap pesan yang 

disampaikan. Definisi pemasaran menurut (Kotler, Philip dan Keller, 2007) 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang benilai dengan pihak 

lain”. Definisi tersebut terlihat bahwa pemasaran mencakup keseluruhan sistem 

kegiatan bisnis mulai dari perencanaan, pentuan harga, promosi, dan pendistribusian 



barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

pelayanan yang bermutu. 

Hubungan antara pemasaran dengan komunikasi merupakan hubungan yang 

erat. Komunikasi merupakan proses dimana pemikiran dan pemahaman disampaikan 

antar individu, atau antara perusahan dan individu. Komunikasi dalam kegiatan 

pemasaran bersifat kompleks, tidak sederhana seperti berbincang – bincang dengan 

teman atau keluarga. Bentuk komunikasi yang lebih rumit akan mendorong 

penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan, melalui strategi komunikasi 

yang tepat dengan proses perencanaan yang matang.  

Pemasaran terdiri dari strategi bauran pemasaran (marketing mix) dimana 

organisasi atau perusahaan mengembangkan untuk mentransfer nilai melalui 

pertukaran untuk pelanggananya. (Kotler, Philip dan Amstrong, 2012) menyampaikan 

yaitu, “Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran taktis 

terkendali yang dipadukaan perusahaan menghasilkan respons yang diinginkannya di 

pasar sasaran”. 

Marketing  mix terdiri dari 4 komponen biasanya disebut “empat P (4P)”, yaitu 

Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat), dan Promotion (Promosi), Product 

(Produk) berarti kombinasi barang dan jasa yang  ditawarkan perusahaan kepada pasar 

sasaran, Price (Harga) adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh  produk, Place (Tempat) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 



produk tersedia bagi pelanggan sasaran, Promotion (Promosi) berarti aktivitas yang 

menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya. 

Komunikasi pemasaran merepresentasikan gabungan semua elemen dalam 

bauran pemasaran, yang memfasilitasi pertukaran untuk sekelompok pelanggan, posisi 

merek yang membedakan dengan merek pesaing dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggannya. (Kotler, Philip dan Amstrong, 2012) yang 

mengemukakan bahwa, “Marketing communication are means by which firms attempt 

to inform, persuade, and remind comsumers – directly or indirectly – about the 

products and brands they sell”.  Artinya, Komunikasi pemasaran yaitu sarana yang 

digunakan perusaahaan dalam upaya untuk menginformasikan membujuk, dan 

mengingatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung tentang  produk 

dan merek yang mereka jual. 

Komunikasi pemasaran dapat didefinisikan dengan kegiatan pemasaran yaitu 

menggunakan teknik – teknik komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya 

peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan 

(Kennedy, 2006) 

Marketing communications adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkuat strategi pemasaran, guna meraih segmen pasar yang lebih luas. 

Perusahaan menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran untuk 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan mencapai tujuan finansial. Kegiatan 



pemasaran yang melibatkan aktivitas komunikasi meliputi tenaga penjualan, iklan, 

display ditempat pembelian, papan nama toko, sampel produk, kemasan produk, dan 

alat – alat komunikasi lainnya. 

Secara keseluruhan, aktivitas – aktivitas yang disebutkan di atas merupakan 

komponen promosi dalam bauran pemasaran (A, 2003) Menurut (Evan, 1992) yang 

dikutip oleh (Bilson, 2003)“Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan 

untuk menginformasikan (to inform), membujuk (to persuade),  atau mengingatkan 

orang – orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu maupun rumah 

tangga”. 

Promosi adalah salah satu cara perusahaan melakukan komunikasi melalui 

pesan – pesan yang didesain untuk menstimulasi terjadinya kesadaran (awareness), 

ketertarikan (interest),  dan berakhir dengan Tindakan pembelian (purchase) yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Perusahaan biasanya 

menggunakan  iklan, promosi penjualan, pengerahan tenaga – tenaga penjualan, dan 

public relations sebagai alat penyampaian pesan – pesan tersebut dengan tujuan untuk 

dapat menarik perhatian dan minat masyarakat. 

Tujuan promosi produk mengandung tiga unsur yakni memberikan informasi, 

mempengaruhi dan mengingatkan kepada pelanggannya tentang perusahaan dan 

produk yang ditawarkan. Bauran komunikasi pemasaran, yaitu adversiting, sales 

promotion, public relation, personal selling, dan direct selling (Kennedy, 2006) 



Komunikasi terdapat unsur – unsur yang mendukung terjadinya komunikasi. 

Proses komunikasi terjadi karena didukung oleh adanya pesan, sumber, saluran 

komunikasi dan penerima. Unsur tersebut disimpulkan dari beberapa model 

komunikasi para ahli kemudian yang menjadi unsur utama dalam proses komunikasi. 

Apabila diaplikasikan kedalam pemasaran maka akan terjadi proses komunikasi 

pemasaran sebagai berikut yang terdapat pada “Gambar Proses Komunikasi 

Pemasaran” yang mencerminkan pemahaman tentang komunikasi pemasaran yang 

didasari oleh pemikiran Kotler dalam buku Essentials of Marketing (Kotler, Philip dan 

Amstrong, 2012). Secara garis besar komunikasi pemasaran terdiri dua bidang 

keilmuan, yaitu komunikasi dan pemasaran. Houvland mengatakan bahwa komunikasi 

adalah proses mengubah perilaku orang lain, (communications is the process to modify 

the behavior of other individuals). Sedangkan pemasaran adalah kegiatan manusia 

yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan melalui proses pertukaran. 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menggunakan dua unsur 

pokonya, yaitu komunikasi dan pemasaran jika digabungkan komunikasi pemasaran 

mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang  

memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. 

Komunikasi pemasaran adalah usaha untuk mengutarakan penyampaian pesan 

kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk maupun jasa  



yang beredar di pasar. Konsep yang secara umum yang sering digunakan untuk 

menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran promosi dan bauran pemasaran. 

2.2.3 Pandemi Covid 19  

pandemi Covid 19 atau virus corona adalah salah satu virus yang muncul dan 

dikenal pada akhir tahun 2019. virus ini memiliki ciri ciri yang membedakan dengan 

individi – individu yang belum mengidap virus ini. Dalam klasifikasi makhluk hidup 

virus dipisahkan menjadi kelompoknya tersendiri. Cabang biologi yang mempelajari 

tentang virus adalah virology. Virus adalah kata lain dari racun, sebelum 

berkembanganya ilmu pengetahuan segala penyebab penyakit yang misterius pada 

manusia disebut dengan virus (Aryulina, 2004) Jadi dapat disimpulkan bahwa virus 

merupakan racun yang menyerang manusia yang membuat manusia menjadi sakit. 

Dikutip dari Center for Disesase Control and Prevention,cdc,gov, Virus corona 

merupakan jenis virus yang di identifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran 

pernafasan. Pada awal mulanya corona virus disease 19 merupakan virus yang 

mewabah di daerah Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Virus ini 

diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis 

binatang yang tidak lazim untuk dikonsumsi. Kasus infeksi saluran pernafasan 

misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona diduga 

dibawa kelalawar dan hewan lain yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan 

(www.bali.idntimes.com diakses pada tanggal 16 November 2020 pada pukul 22.00) 



Kemudian dikutip dari website Akademisi Ilmuwan Muda Indonesia awal 

mulanya covid 19 merupakan wabah virus yang menyebar di salah satu daerah Wuhan 

Cina, pengertian wabah sendiri adalah peningkatan jumlah kasus terinfeksi yang 

terlihat jelas, meski kecil jika dibandingkan dengan jumlah normal yang diantisipasi. 

Kemudian status wabah menyebar lebih besar dan menyebar lebih luas lagi disebut 

dengan Epidemi, Epidemi sendiri adalah wabah yang menyebar di area geografis yang 

lebih luas, yang menandakan bahwa upaya pengurungan (lock down) tidaklah cukup 

atau sudah terlambat. Lalu status selanjutnya setelah Epidemi adalah 

Pandemi/pandemic, pandemi merupakan sebuah penyebaran virus yang menyebar 

secara Internasional dan sudah tidak bisa dikendalikan. (www.Almi.or.id diakses pada 

tanggal 16 November 2020 pada pukul 22.10). 

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 maret 2020 menetapkan 

covid 19 sebagai pandemi karena melihat penyebarannnya sudah menyebar ke berbagai 

Negara yang ada di dunia, menurut WHO pada tanggal 11 maret tercatat ada 114 negara 

yang menjadi wilayah penyebaran covid 19 ini. Pandemi terakhir kali terjadi di dunia 

pada tahun 2019 yang disebabkan oleh flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. 

Suatu kondisi dikatakan pandemi ketika terdapat jenis baru, dapat menginfeksi banyak 

orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. Virus korona 

atau covid 19 memiliki ketiga karakteristik tersebut dan dikatakan sebagai suatu 

pandemi. 



2.3 Kerangka Teoritis 

2.3.1 Definisi IMC (Terence A Shimp) 

Definisi Integrated Marketing Communication merupakan proses 

pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif 

kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan (Shimp, 2003) 

Konsep Integrated Marketing Communication muncul sejak tahun 1980-an di 

mana Theodore Levitt (1982) dalam bukunya Innovation in Marketing 

memperkenalkan kata koordinasi dan integrasi didalam beragam kegiatan promosi. 

koordinasi dan juga integrasi dari berbagai elemen – elemen promosi ini sangat penting 

pada perusahaan yang bertujuan untuk komunikasi dengan konsumennya. Tujuan dari 

komunikasi pun harus sangat jelas, mau itu jangka pendek bahkan sampai jangka 

panjang. tujuan dari jangka panjang ini dilakukan dengan komunukasi untuk membuat 

citra dan penilaian dari perusahaan ini. Sedangkan tujuan jangka pendek yakni bisa 

dikatakan untuk mendatangkan konsumen baru dari luar. 

 Komunikasi merupakan proses dimana pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antar individu atau antar individu dengan kelompok. Pemasaran adalah 

kumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi mentransfer nilai antara mereka 

dan pelanggan (A, 2003) 

 Menurut Four As (the American of Advertising Agency) dalam Sulaksana 

(2007), IMC ialah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai 

tambah rencana komprehensif yang mengkaji peran strategis masing-masing bentuk 



komunikasi dan memadukannya untuk meraih konsistensi, kejelasan, dan dampak 

komunikasi maksimal melalui pengintegrasian pesan.  

Komunikasi pemasaran pun sebagai proses dimana strategi bisnis yang 

bertujuan utnuk mengatur komunikasi hubungan dengan konsumen yang nantinya 

tercipta  brand value. Komunikasi pemasaran juga bisa dikatakan suatu proses dimana 

suatu perusahaan dapat mempersuasikan, menginformasikan, dan mengingatkan 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung merek dari produk yang 

mereka jual. untuk mennyampaikan suatu hal hal kepada pelanggan, maka ada elemen 

– elemen yang terdiri dari advertising, sales promotion, event sponsorship, personal 

selling, Public Relations and publicity. Secara sederhananya Integrated Marketing 

Communication dapat diartikan sebagai suatu proses dari pengelolaan Customer 

Relationships yang menggerakkan atau mengkomunikasikan brand value (Reid, Mike., 

2005).  

Sedangkan secara spesifik, IMC dapat diartikan sebagai proses yang memiliki 

fungsi bersilang dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan 

dengan Customer dan stakeholder lainnya dengan mengontrol dan mempengaruhi 

secara strategis semua pesan yang terkirim kepada kelompok ini serta menggerakkan 

dialog dengan maksud tertentu kepada mereka. komunikasi pemasaran terpadu dapat 

membantu perusahaan mempromosikan bisnis dan produk mereka kepada pasar 

sasaran perusahaan tersebut. 



Komunikasi pemasaran terpadu adalah upaya untuk menjadikan seluruh 

kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang 

bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Upaya ini menuntut agar setiap pesan yang 

keluar harus berasal dari sumber yang sama sehingga segala informasi yang 

diumumkan perusahaan memiliki kesamaan tema serta positioning yang sama dimata 

konsumen. 

Integrated marketing communication merupakan alat untuk meningkatkan 

ekuitas merek karena dapat mempengaruhi perilaku yang diinginkan dari target market 

(Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing 

Communication, 2009). Sedangkan menurut Duncan dalam Rangkuti komunikasi 

pemasaran terpadu merupakan proses pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian 

suatu merek untuk dapat menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. 

Tom dan Sandra Moriarty mengatakan bahwa: IMC adalah pendekatan 

pemasaran “generasi baru” yang digunakan perusahaan untuk lebih 

memfokuskan upaya mereka dalam memproleh, mempertahankan, dan 

mengembangkan hubungan perusahaan dengan para pelanggan serta pihak 

pihak terkait lainnya (Komunikasi Pemasaran Terpadu, 2010). 

 

Dalam Integrated Marketing Communication (IMC), teknik komunikasi yang 

lengkap dan komprehensif akan semakin mempercepat kita dalam mengarahkan 

berbagai kelompok audiens khusus. 

 



 

Tujuan IMC merupakan mempengaruhi atau memberikan efek langsung 

kepada perilaku khalayak sasaran yang dimilikinya. Integrated Marketing 

Communication  menganggap seluruh sumber yang dapat menghubungkan pelanggan 

atau calon pelanggan dengan produk atau jasa dari suatu merek atau perusahaan, 

merupakan jalur yang potensial untuk menyampaikan pesan dimasa mendatang. IMC 

adalah semua bentuk komunikasi yang relevan serta yang dapat diterima oleh 

pelanggan dan calon pelanggan. 

 

Dengan kata lain, proses Integrated Marketing Communication berawal dari 

pelanggan atau calon pelanggan, kemudian berbalik kepada perusahaan untuk 

mendefinisikan dan menentukan bentuk dan metode yang perlu dikembangkan bagi 

program komunikasi yang persuasif. 

2.3.2  Karakteristik IMC 

IMC memiliki beberapa karakteristik esensial yang menyediakan fondasi 

filosofis tentang strategi tersebut. Karakteristik tersebut sangat penting dipahami oleh 

marketer agar tidak salah langkah dalam mengimplementasikan strategi IMC. Berikut 

ini lima karakteristik IMC menurut Terence A. Shimp dalam bukunya (Palepu, 2013). 

1. The consumer of business customer must represent the starting point for all 

marketing communications activities. 

Segala bentuk aktivitas IMC harus berangkat dari perilaku konsumen. Marketer 

perlu mengetahui kebutuhan, karakter, ketertarikan dan keinginan konsumen 



bredasarkan pendekatan outside-in, bukan inside-out. Pendekatan outside-in (induktif) 

adalah metode memahami konsumen secara empiris dan faktual sesuai dengan 

kenyataan serta konteks yang ada (dari konsumen ke perusahaan), sebaliknya ia tidak 

berdasarkan pada asumsi deduktif marketer (dari perusahaan ke konsumen) yang 

seringkali kurang akurat. Juga marketer sudah mendapatkan pemahaman yang 

kompehensif tentang perilaku konsumen, rumusan strategi Integrated Marketing 

Communication akan lebih tepat sasaran. 

2. Use any and all marketing communication tools that are up to the task. 

Tidak semua perangkat dan media komunikasi pemasaran efektif untuk 

membidik target pasar yang ditentukan. Untuk itu, marketer harus menggunakan 

perangkat serta saluran komunikasi (apakah dengan iklan, sponsorship, sales 

promotian, PR, dll) yang relevan dan kontekstual. Caranya adalah dengan menyeleksi 

perangkat tersebut. Jika ada semboyan mengatakan “the right man in the right place”, 

dalam konteks ini semboyan yang sesuai adalah “the right tools in the right task”. 

3. Multiple message must speak with a single voice. 

Setiap program komunikasi pemasaran harus berbicara tentang hal yang sama 

sehingga tidak ada satupun kegiatan komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan 

yang kontradiktif satu sama lainnya. Seluruh media dan perangkat komunikasi 

pemasaran harus dikoordinasikan dan diselaraskan untuk berbicara tentang brand yang 

sama sehingga di mana pun dan kapan pun konsumen melihat produk tersebut, maka 

akan tetap melihat message (pesan) yang sama. 

4. Build relationship rather than engage in flings 



Program-program IMC harus lebih berorientasi pada konteks membangun 

hubungan baik antara brand dan konsumennya. Hal ini karena IMC bertujuan 

menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk. Untuk itu, marketer harus 

merancang program-program yang dapat membangun loyalitas untuk jangka panjang 

(long term), bukan jangka pendek (short term). 

5. Don’t lose focus of the ultimate objective: affect behavior 

Tujuan akhir dari IMC adalah mempengaruhi perilaku target pasar. Untuk itu, 

program-program IMC tidak boleh hanya berfokus pada kegiatan membangun brand 

awareness, tetapi berupaya untuk mendorong bentuk-bentuk respons perilaku 

(behavioral response). Tujuannya adalah menggerakkan konsumen untuk melakukan 

aktivitas pembelian (move people to action). 

Banyak perusahaan di negara maju saat ini telah menerapkan Integrated 

Marketing Communication dengan perspektif yang lebih luas. Para pengelola 

perusahaan melihat Integrated Marketing Communication sebagai cara untuk 

mengoordinasikan dan mengelola program komunikasi pelanggan suatu pesan yang 

konsisten mengenai perusahaan dan/atau merek yang dimiliki. Bagi banyak 

perusahaan, Integrated Marketing Communication memberikan banyak perbaikan 

dibandingkan metode tradisional yang memperlakukan berbagai elemen komunikasi 

dan pemasaran sebagai kegiatan terpisah. 

2.3.3 Elemen - Elemen Dalam IMC 

1) Sales Promotion 



Promosi penjualan adalah (sales promotion) adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diukur untuk merangsang pembelian 

produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 

Melalui promosi penjualan perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi 

pelanggan untuk membeli produk baru dan meningkatkan impulse buying (pembelian 

tanpa rencana sebelumnya). Bentuk promosi penjualan antara lain pemberian kupon, 

potongan harga, sampel produk, kontes, acara, dan pengalaman, POP display dan 

pameran (Hermawan, 2012). 

Belakangan ini promosi penjualan makin populer sehingga porsinya terhadap 

total anggaran iklan dan promosi terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor 

mempengaruhi pertumbuhan cepat promosi penjualan, khususnya di pasar konsumen. 

Secara internal, promosi penjualan makin diakui oleh manajemen puncak sebagai alat 

penjualan yang efektif; lebih banyak manajer produk diberi wewenang untuk 

memanfaatkannya sering dengan meningkatnya tekanan untuk mendongkrak angka 

penjualan. Bentuk-bentuk Aktivitas Promosi Penjualan terbagi dalam beberapa tipe. 

(Sulaksana, 2003). 

Sales promotion merupakan kegiatan promosi yang didesain untuk 

mengaselerasi respons konsumen atau proses keputusan membeli produk dengan 

memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mendorong konsumen untuk membeli 

produk karena adanya promosi dengan batas waktu tertentu. Kegiatan promosi tersebut 

biasanya dilakukan pada tingkat retail (berhubungan langsung dengan end users). 



Menurut Terence A. Shimp, sales promotion didefinisikan sebagai “any 

incentive menufacturers, retailers, adn even not-for-profit organizations use that serve 

to change a brand’s percieved price or value temporarily”. (Suwatno & Priansa, 2011). 

Kata kunci dari pengertian tersebut merupakan pemberian insentif dengan 

mengubah harga atau nilai dalam waktu temperer. Para retailer menggunakan insentif 

promo untuk mendorong hasrat membeli konsumen. 

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa promosi merupakan elemen atau bagian 

dari pemasaran yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan 

konsumennya. Promosi mencakup seluruh unsur dari integrated marketing 

communication (IMC) yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Promosi penjualan secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 

promosi penjualan yang borientasi kepada konsumen (consumer-oriented sales 

promotion) dan promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan (trade- 

oriented sales promotion). Promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen 

ditujukan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa mencakup 

pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, 

kontes, dan sebagainya. Instrumen promosi semacam ini dapat menarik minat 

konsumen untuk membeli sehingga meningkatan nilai penjualan perusahan dalam 

jangka pendek. 

Perusahaan memilih menggunakan promosi penjualan dibandungkan jenis 

promosi lainnya karena dua alasan utama, yaitu : pertama, jika konsumen lebih peka 



kepada insentif yang ditawarkan suatu merek. Kedua, terdapat kecenderungan 

pedagang memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan produsen sehingga mereka 

dapat lebih menuntut produsen untuk memberikan lebih banyak promosi penjualan dan 

insentif lainnya kepada pedagang. 

Fungsi sales promotions menurut Suwatno dalam bukunya komunikasi 

pemasaran kontekstual : 

a. Menstimulasi antusiasme kekuatan pembelian untuk produk baru, produk 

berkembang, dan produk yang sudah mapan. 

b. Memperkuat kegiatan pembelian terhadap brand yang sudah mapan. 

c. Memfasilitasi pengalaman produk baru ke pasar. 

d. Meningkatkan ruang ketersediaan barang di rak penjualan (on and off shelf). 

e. Menetralisasi iklan dan promosi kompetitor. 

f. Memperoleh trial purchase (pembelian coba-coba) dari konsumen. 

g. Memegang current users (pengguna atau kosumen saat ini) dengan mendorong 

kegiatan pembelian. 

h. Meningkatkan penggunaan produk dengan meraih konsumen sebanyak-

banyaknya. 

i. Memikat konsumen sebelum diambil alih oleh kompetitor. 

j. Memperkuat iklan. 

Promosi penjualan secara dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu promosi 

penjualan yang berorientasi kepada konsumen (consumer-oriented sales promotion) 

dan promosi penjualan yang berorientasi kepada perdagangan (trade-oriented sales 



promotion). Promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen ditujukan kepada 

pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa yang mencakup pemberian kupon, 

pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes dan sebagainya. 

Instrumen promosi semacam ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli 

sehingga meningkatkan nilai penjualan perusahaan dalam jangka pendek. 

 

2) Advertising 

Periklanan (Advertising) adalah segala bentuk presentasi dan promosi gagasan, 

barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor (pengiklan) yang teridentifikasi (Tjiptono 

Fandy, & Chandra, 2006). Periklanan disini merupakan pelaksanan beragam fungsi 

komunikasi yang penting bagi bisnis dan organisasi. Berikut lima fungsi utama iklan 

menurut 

1. Informing (memberi informasi) fungsi ini merupakan bagaimana periklanan 

membuat konsumen sadar akan keberadaan merek-merek yang diiklankan 

(dipasarkan), kemudian mendidik konsumen mengenai fitur dan manfaat 

merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. 

2. Persuading (persuasi/membujuk) adalah fungsi iklan sebagai medium untuk 

membujuk pelanggan agar mencoba produk dan jasa yang diiklankan 

3. Reminding (mengingatkan) dalam fungsi ini iklan bertujuan untuk membuat 

merek selalu diingat oleh masyarakat. 



4. Adding Value iklan berfungsi menciptakan nilai tambah bagi suatu produk.  

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi 

penawaran produk mereka yaitu: inovasi, penyempurnaan kualitas atau 

merubah persepsi konsumen. 

5. Assisting yang dimaksud dalam fungsi terakhir ini merupakan fungsi iklan 

sebagai pendamping (assist) pemberi umpan bagi keberadaan suatu produk 

dalam persaingan pasar. 

Advertising atau iklan adalah proses pengiriman pesan dalam bentuk non-

personal tentang produk atau jasa tertentu melalui media atau saluran publik yang 

dibayar oleh sponsor atau pemberi dana. Iklan merupakan salah satu dari perangkat 

IMC yang paling umum dan sering digunakan. Hampir semua jenis produk dan jasa, 

apa pun segmen pasarnya, menggunakan iklan sebagai sarana komunikasi. 

Iklan dapat membantu membangun awareness secara masif. Namun, 

perusahaan harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk biaya memasang 

iklan.  

Iklan merupakan pesan atau berita yang bertujuan untuk memberitahukan 

kepada masyarakat luas dan khalayak ramai tentang produk atau jasa yang dimiliki oleh 

perusahaan dan siap untuk dipindahkan hak kepemilikannya melalui proses jual beli 

(Rendra, 2007). Secara singkat iklan dapat didefinisikan sebagai alat pemasaran barang 

atau jasa untuk dipercayai. Periklanan merupakan fenomena bisnis di dunia modern 

saat ini. Dapat dikatakan hampir seluruh perusahaan yang memenangkan kompetisi 



bisnis harus mengandalkan iklan. Periklanan selain merupakan kegiatan pemasaran 

juga merupakan kegiatan komunikasi.  

Beberapa ahli memaknai iklan dalam beberapa pengertian. Ada yang 

mengartikan dalam sudut pandang komunikasi, murni periklanan, pemasaran, dan ada 

pula yang memaknai dalam perspektif psikologi. Ke semua definisi tersebut membawa 

konsekuensi arah yang berbeda-beda. Dalam perspektif komunikasi cenderung 

menekankan sebagai proses penyampaian yang kreatif dan persuasif yang disampaikan 

melalui media khusus. Perspektif pemasaran lebih menekankan pemaknaan iklan 

sebagai alat pemasaran, yaitu menjual produk. Sementara dalam perspektif psikologi 

lebih menekankan aspek persuasif pesan. 

Seorang ahli pemasaran, Kotler mengartikan iklan sebagai semua bentuk 

penyajian nonpersonal, promosi ide-ide, promosi barang produk atau jasa yang 

dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar. Artinya, Dalam menyampaikan pesan 

tersebut, komunikator memang secara khusus melakukannya dengan cara membayar 

kepada pemilik media atau membayar orang yang mengupayakannya. 

Iklan sebagai salah satu perwujudan kebudayaan massa tidak hanya bertujuan 

menawarkan dan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli suatu produk, tetapi 

juga turut mengandung nilai tertentu. Oleh karena itulah, iklan yang sehari-hari 

ditemukan di berbagai media massa bersifat simbolik. Widyatama mengutip Dunn dan 

Barban dalam buku Pengantar Periklanan mendefininsikan iklan sebagai berikut:  



Iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi nonpersonal yang 

disampaikan lewat media dengan membayar ruang yang dipakainya 

untuk menyampaikan pesan yang bersifat membujuk (persuasif) 

kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial, maupun 

pribadi yang berkepentingan. (Rendra, 2007). 

Pada dasarnya, iklan dirancang untuk mempengaruhi, membujuk, dan memikat 

agar konsumen menjadi loyal, puas bahkan fanatik terhadap produk yang ditawarkan. 

Iklan dipandang sebagai sarana komunikasi yang cukup efektif dalam membujuk atau 

mempengaruhi target sasaran. Oleh karena itu tak berlebihan bila iklan sebagai media 

persuasif berusaha menyampaikan pesan dengan tampilan bahasa yang menarik dan 

sentuhan cita rasa estetik yang atraktif dan inovatif. Seiring perkembangan teknologi, 

iklan tampil dalam kemasan bahasa yang menarik dilengkapi rangkaian citra, dan 

simbol dalam kesatuan komposisi yang artistik. Dimana kesan artistik dan menarik 

pada iklan merupakan suatu keharusan. Cara tersebut dipandang cukup efektif dalam 

merebut perhatian publik. Mengingat derasnya arus informasi di media massa yang 

berusaha merebut perhatian publik. 

Periklanan telah menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita, sehingga 

pada akhirnya banyak orang yang berpendapat bahwa ekonomi tidak dapat berjalan 

secara efektif tanpa iklan. Seperti yang dijelaskan diatas, periklanan sebetulnya 

merupakan tahapan dari pemasaran. Didalam pemasaran terdapat tahapan – tahapan 

mulai dari penciptaan produk, penjualan, bahkan hingga pelayanan setelah penjualan 



itu terjadi.  Tahapan – tahapan tersebut diibaratkan dengan mata rantai yang saling 

berhubungan dan jalinannya akan terputus jika salah satu mata rantai itu lemah. Maka 

dari itu memang perlu diakui bahwa periklanan merupakan tahapan yang penting, sama 

seperti tahapan lainnya dalam proses pemasaran. 

Untuk menjalankan fungsi pemasaran maka apa yang harus dilakukan dalam 

kegiatan periklanan harus lebih dari sekedar memberikan informasi kepada khalayak. 

Periklanan haruslah mampu membujuk khalayak ramai agar berperilaku sesuai dengan 

keinginan creator dan juga sesuai dengan strategi pemasaran dari perusahaannya untuk 

mencetak penjualan dan keuntungan. Jefkins dalam bukunya berjudul Periklanan 

mengatakan bahwa :  

Periklanan harus mampu mengarahkan konsumen membeli produk – 

produk yang oleh departemen pemasaran telah dirancang sedemikian 

rupa, sehingga diyakini dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan 

pembeli. Singkatnya, periklanan harus dapat mempengaruhi 

pemilihan dan keputusan pembeli (Jefkins, 1997). 

Periklanan memiliki kekuatan, namun dengan kekuatan sebesar itu juga 

nantinya dapat memunculkan penyalahgunaan. Intinya periklanan adalah salah satu 

cara berkomunikasi yang berusaha untuk membujuk mereka yang melihatnya agar 

melakukan perubahan tindakan yang spesifik. Butterick mengutip The Institute of 

Practitioners in Advertising (IPA) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Public 

Relations Teori dan Praktik mendefinisikan periklanan sebagai berikut : “Periklanan 



menyajikan argument persuasif yang paling dapat menyampaikan pesan pada targetnya 

dengan tujuan akhir untuk menjual barang atau jasa dengan biaya seminimal mungkin” 

(Butterick, 2014). 

Produk barang atau jasa itu sendiri baik dari penamaannya, pengemasannya, 

penetapan harga dan distribusinya, semua hal itu tercermin dalam kegiatan periklanan. 

Maka dapat diakui bahwa kehidupan dunia modern kita saat ini sangat bergantung pada 

iklan. Tanpa adanya periklanan, berbagai produk barang atau jasa tidak akan dapat 

dijual oleh produsen dan distributor sedangkan di sisi lain para pembeli tidak akan 

mendapatkan informasi yang memadai mengenai produk – produk barang dan jasa 

yang ada di pasar. Jika itu terjadi maka dunia industry dan perekonomian modern akan 

lumpuh.  

Iklan adalah sarana komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi, 

membujuk masyarakat dalam hal ini pelanggan atau calon pelanggan untuk 

menggunakan suatu produk, baik itu produk yang berupa barang atau pun jasa. Sebagai 

alat pemasaran, iklan telah beralih fungsi dari hanya sekedar “menjajakan”. menjadi 

mulai berupaya untuk mengajak konsumen mengidentifikasikan dirinya dengan 

seseorang atau sekelompok tertentu yang nantinya hal tersebut akan dijadikan acuan 

oleh calon pembeli. Iklan juga merupakan salah satu perwujudan kebudayaan, yakni 

hasil akal dan daya manusia. Apa yang diiklankan dan oleh siapa iklan tersebut 

diperankan dapat dipandang sebagai lambang berdasarkan suatu konvensi sosial yang 

disugestikan maknanya. 



Iklan juga dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk mendoktrin sebuah 

ideologi ke dalam benak konsumen, sehingga konsumen merasa bahwa mereka adalah 

bagian dari iklan tersebut. Oleh karena itu, mereka akan membeli produk atau mencoba 

jasa yang ditawarkan oleh sebuah iklan karena audiens merasa bahwa mereka memang 

bagian dari kelompok yang dituju oleh iklan tersebut. Proses ini merupakan 

pengelabuan atas kenyataan kelas sosial tempat kita sesungguhnya berada. Proses jual 

beli, yang sebenarnya adalah merupakan proses pendistribusian produk ke masyarakat, 

seolah-olah menjadi proses peningkatan kelas. Kepemilikan atas produk menutupi 

kelas sosial yang sebenarnya.  

Selain defini perorangan diatas, definisi juga disampaikan oleh organisasi 

profesional semacam AMA (The American Marketing Association). Disebutkan oleh 

AMA bahwa iklan merupakan setiap bentuk pembayaran terhadap suatu proses 

penyampaian dan perkenalan ide-ide gagasan, dan layanan yang bersifat nonpersonal 

atas tanggungan sponsor tertentu. Bila pengertian iklan dituliskan sebagaimana 

tersebut di atas, maka kata periklanan dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan 

yang berkaitan dengan iklan (Rendra, 2007). 

 Media periklanan merupakan segenap perangkat yang dapat memuat atau 

membawa pesan - pesan penjualan yang ingin disampaikan kepada calon pembeli. 

Sekarang ini hampir semua jenis media telah dan bisa dimanfaatkan sebagai media 

periklanan mulai dari tiket bis, kotak korek api, tong - tong sampah dan bahkan kursi 



kursi ditaman. Adapun secara umum dalam periklanan, media periklanan dapat dibagi 

menjadi : 

1) Media Iklan Lini Atas (Above the Line) 

Media iklan ini memiliki karakteristik yang khas, antara lain : informasi yang 

disebarkan secara serempak atau berbarengan, khalayak yang menerima pesan 

cenderung anonim  dan dapat merangkul khlayak yang luas seperti  televisi, 

radio, media cetak 

2) Media Iklan Lini Bawah (Bellow the Line) 

Berbeda dengan media iklan lini atas, iklan lini bawah adalah iklan yang 

menggunakan media khusus seperti leaflet, poster, spanduk, bus stop, poster, 

stiker, dan lain - lainya. 

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan sebagai sarana iklan. Tiap-tiap 

media memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam 

merumuskan strategi IMC. Media tersebut antara lain : 

a. Televisi 

Televisi memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan jenis media 

lainnya yang mencakup daya jangkau luas, selektivitas dan fleksibelitas, fokus 

perhatian, kreativitas dan efek, prestise, serta waktu tertentu. 

b. Radio 

c. Majalah 

d. Koran 

e. Bioskop 



f. Internet 

Internet membantu perusahaan dalam membangun hubungan merek yang 

lebih kuat dengan konsumen, karyawan serta berbagai pemangku kepentingan 

(stake holder) 

g. Outdoor Advertising 

 

3) Personal Selling 

Personal selling merupakan proses kontak langsung dengan konsumen maupun 

jaringan reseller atau dealer. Penjualan langsung seringkali dipandang sebagai bentuk 

primer dari komunikasi pemasaran. Jika dibandingkan dengan program-program IMC 

lainnya, personal selling memiliki perbedaan yang signifikan karena prosesnya 

dilakukan secara langsung (direct) dari marketer kepada target pasar secara individual. 

Ia memungkinkan adanya interaksi yang lebih dekat dan mendalam untuk menarik 

perhatian konsumen. 

Personal selling adalah suatu bentuk komunikasi langsung antar seorang 

penjual dengan calon pembelinnya (person-to-person communication). Dalam hal ini, 

penjual berupaya untuk membantuk atau membujuk calon pembelinya untuk memberi 

produk yang ditawarkan. Tidak seperti iklan, penjualan personal melibatkan kontak 

langsung antara penjual dan pembeli, baik secara tatap muka ataupun melalui alat 

telekomunikasi seperti telepon. Melalui interaksi secara langsung ini, maka pihak 

penjual dapat melihat dan mendengarkan tanggapan atau respon pembeli. Dalam hal 



ini, penjual dapat langsung memodifikasi informasi yang harus disampaikannya setelah 

menerima tanggapan dalam calon pembeli. 

Komunikasi yang bersifat individual dan personal dalam penjualan personal ini 

memungkinkan pihak penjual menyesuaikan pesan berdasarkan kebutuhan khusus atau 

situasi khusus calon pembeli. Penjualan personal memungkinkan terjadinya umpan 

balik secara langsung dan lebih tepat karena dampak dari presentasi penjualan yang 

dilakukan dapat dinilai dari reaksi calon pembeli atau pelanggan. Jika umpan balik 

yang terjadi dinilai kurang baik, maka penjual dapat memodifikasi pesan-pesannya. 

Penjualan personal juga dapat ditujukan kepada calon pembeli yang dinilai paling 

potensial dan paling prospektif untuk menjadi pelanggan di masa depan. 

4). Event sponsorship 

Inti dari aktivitas sponsorship merupakan pertukaran antara sponsor (pemberi 

sponsor) dan sponsee (penerima sponsor) di mana sponsor memperoleh hak untuk 

mengasosikan dirinya dengan aktivitas sponsorship sementara sponsor menerima 

bayaran (fee) dari sponsor tersebut. (Suwatno. 2007, h.94) 

Dengan kata lain, event sponsorship merupakan dukungan finansial ataupun 

fasilitas kepada penyelenggara kegiatan (event committe) dengan kompensasi berupa 

publisitas brand. Fungsi sponsorship yang paling utama adalah mengangkat (leverage) 

nilai suatu brand. Perusahaan menggunakan event sebagai bagian dari strategi IMC 

dengan beberapa alasan, antara lain : 



1. Untuk meningkatkan brand awareness 

2. Untuk mengasosiasikan brand perusahaan dengan aktivitas masyarakat 

3. Untuk menyasar target pasarnya. 

Secara praktis, sponsor diberikan ruang untuk memasang logo dan nama brand 

pada sebuah event. Akativitas sponsorship ini memungkinkan perusahaan untuk 

menghindari ketidakfokuskan yang terjadi pada media advertising. 

Sponsorship juga membantu perusahaan memperoleh pengakuan konstituen 

yang beragam, termasuk stockholders, karyawan, dan masyarakat luas. Perusahaan 

berkepentingan untuk membangun image bahwa dirinya merupakan perusahaan yang 

bonafide. Oleh karena itu, biasanya besar-kecilnya biaya menjadi salah satu ukuran 

level sponsor. 

5).  Public Relations 

Humas (hubungan masyarakat) adalah upaya komunikasi menyeluruh dari 

suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai 

kelompok terhadap perusahaan tersebut. Tujuan utama dari humas merupakan 

meningkatkan reputasi positif perusahaan (Hermawan, 2012: 150). Seorang humas 

harus memiliki keterampilan publikasi, yaitu menyebarluaskan informasi melalui 

berbagai media tentang aktivitas perusahaan atau organisasi yang pantas untuk 

diketahui publik (Hermawan, 2012:158). 



Dalam strategi IMC, Public Relations (PR) merupakan senjata yang sangat 

krusial dalam meyakinkan pasar. PR bertugas mengelola corporate brand dan menjaga 

reputasi perusahaan agar tetap baik di mata konsumen pada masa yang akan datang. 

Ada berbagai definisi tentang Public Relations. Namun, di sini akan 

dikemukakan definisi yang lebih praktis. Salah satunya dari Public Relations 

Associations di Meksiko yang mendefinisikan PR sebagai : “The art and social science 

of analyzing trends, predicting their consequences, counselling organizational leades, 

and implementing organization and the public interest” (Prentice Hall, 2009. h.6). 

Hubungan masyarakat (PR) mencakup berbagai area komunikasi, seperti 

community relations, press release, press conference, interview, environmental, issues, 

financial relations, consumer affairs, issues management, ciris handling. Namun, 

dalam praktek komunikasi pemasaran, marketer harus pandai memilah area mana saja 

yang relevan, kontektual, dan efektif sesuai dengan tujuan. 

Broom & Smith (1997) dan Dozier & Broom (1995) mengidentifikasi dua peran 

PR yang paling dominan, yaitu : 

1. The communication manager 

Tugas dari manager komunikasi adalah merencakan dan mengelola program-

program PR, memberikan masukan (advice) kepada pihak manajemen, membuat 

kebijakan komunikasi, dan memonitor pelaksanaannya. Manajer komunikasi memiliki 

tiga tipe, yakni ; 



b. Expert prescriber, bertugas meneliti dan memetakan masalah-masalah 

PR, serta mengembangkan program untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut. 

c. Communication facilitator, bertugas sebagai penghubung komunikasi 

yang menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. 

Ia juga berperan sebagai penerjemah dan mediator. 

d. Problem-solving process facilitator, bertugas sebagai konsultan atau 

penesehat dalam perencanaan dan pelaksanaan program PR. 

2. The Communication Technician 

Tugas dari teknisi komunikasi adalah melaksanakan program-program PR di 

wilayah teknis dan operasional, seperti menulis press release, mengorganisasi kegiatan, 

dan membuat konten website. 

Menurut Joseph R. Dominick, humas mencakup hal-hal sebagai berikut : 

a.  Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. 

Pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk memengaruhi publik agar 

memberi opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan, namun pada sisi lain 

humas berupaya mengumpulkan informasi dari khalayak, menginterpretasikan 

informasi itu dan melaporkannya kepada manajemen jika informasi itu memiliki 

pengaruh terhadap keputusan manajemen. 

b. Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. 



Praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada 

khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan 

perusahaan. Praktisi humas harus memberikan perhatian terhadap pikiran dan perasaan 

khalayak terhadap organisasi. Humas harus menjadi saluran arus bolak-balik antara 

organisasi dan khalayaknya. Organisasi pada dasarnya berhubungan dengan berbagai 

macam khalayak. Secara umum, khalayak humas terbagi atas khalayak internal seperti 

karyawan, organisasi buruh serta pemegang saham yang namanya tercatat pada 

perusahaan dah khalayak external seperti: badan atau instansi pemerintah, dealer, 

pemasok, masyarakat sekitar, media massa, dan pemegang saham yang tidak tercatat 

pada daftar pemegang saham. 

c. Humas merupakan fungsi manajemen. 

Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang 

hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Humas 

juga harus secara rutin memberikan saran kepada manjemen. Harus memiliki kegiatan 

yang terencana dengan baik. Bagian humas harus mampu mengorganisasi dan 

mengarahkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 



Yang mendasari pemikiran bagi sebuah penelitian untuk menjadikan Pattrun 

Industries sebagai objek penelitian merupakan karena semakin pesatnya perkembangan 

dan persaingan bisnis. 

Kondisi Covid – 19 membuat pemasaran produk menjadi menurun untuk itu 

diperlukan startegi pemasaran yang bisa memberikan dampak positif bagi penjualan di 

Industri Pattrun, penulis menyimpulkan bahwa perspektif yang berkaitan dengan 

penelitian ini menggunakan Teori Integrated Marketing Communication (IMC) oleh 

The American Association of Advertising Agencies pada 1989 sebagai berikut : 

Konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang 

memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang akan 

mengevaluasi peran – peran strategi dari berbagai komunikasi 

(misalnya periklanan umum, respons langsung, promosi penjualan, 

dan PR) dan mengombinasikan disiplin – disiplin tersebut dalam 

rangka memberikan kejelasan, konsisten dan dampak komunikasi 

yang maksimal. (Larry Percy, Strategic Integrated Marketing, 2008. 

h.5) 

Peneliti membuat sebuah model kerangka pemikiran untuk mempermudah 

menjelaskan penelitian ini dengan judul “Strategi Komunikasi Pemasaran Pattrun 

Industries Dalam Masa Pandemi Covid - 19”. Diharapkan dengan adanya model 

kerangka pemikiran ini dapat mempermudah pembaca mengerti dan memahami 

penelitian ini. 



 

Bagan 2.1  

Bagan Kerangka Pemikiran  

(Integrated Marketing Communication, Modifikasi Peneliti 2021) 
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