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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran 

Wedding Organizer (WO) Mahar Agung Organizer dalam upaya meningkatkan 

Brand Awareness melalui Media Sosial Instagram. Melihat fokus tersebut, 

penelitian ini menjadi penting guna melihat bagaimana sebuah perusahaan jasa WO 

memanfaatkan media sosial Instagram untuk strategi komunikasi pemasarannya 

dalam rangka meningkatkan Brand Awareness atau kesadaran merek. 

 Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pernikahan merupakan sebuah 

prosesi yang sakral. Pernikahan merupakan sebuah fase dimana dua insan manusia 

melepas status lajangnya dan bersepakat membentuk satu keluarga. Pernikahan 

menjadi satu prosesi dua manusia memasuki jenjang baru dalam hidup berkeluarga. 

Bukan hanya penting bagi sang mempelai. Penikahan merupakan sebuah event 

penting bagi orang-orang dekat disekeliling mempelai, yakni keluarga. Pernikahan 

juga menjadi ajang bertemunya dua keluarga mempelai guna membentuk menjadi 

satu keluarga besar. Saking pentingnya faktor keluarga, maka tak ayal UU 

Perkawinan dalam pasal 6 ayat 2 mensyaratkan izin dari keluarga mempelai, dalam 

hal ini orang tua atau yang mewakili, sebagai satu syarat pernikahan. Melihat hal 

tersebut, pernikahan kemudian diekspresikan melalui pergelaran sebuah event yang 

harus dibuat berkesan. Untuk hal ini Camponovo (2015) mengungkapkan, bahwa 

“wedding nowadays are getting bigger and couples are looking to stage their 

wedding in a way that will make it memorable to themselves as well as their 

guests”. 

 Sebagai sebuah event untuk menciptakan kesan mandalam, sebuah acara 

pernikahan tentu dibuat sebagai acara terencana atau planned events. Untuh hal ini, 

Donald Getz (2007:21) membagi acara menjadi dua jenis, yaitu acara terencana 

(planned events) dan acara tidak terencana (unplanned events). Perbedaan 

keduanya terletak pada persiapan dan tujuan dari sebuah acara. Sebuah acara yang 

direncanakan dibuat untuk mencapai hasil spesifik dengan mempertimbangkan 

faktor ekonomi, budaya, masyarakat, dan lingkungan. Perencanaan eventnya 
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sendiri melibatkan desain dan implementasi dari tema, hingga program yang 

disarankan yang memfasilitasi sebuah kesan dan pengalaman untuk peserta, tamu, 

penonton, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebuah acara yang direncakanan 

merinci semua informasi yang harus diketahui seseorang tentang acara tersebut. Hal 

ini membantu orang untuk memahami tujuan acara dan memberi mereka waktu 

untuk merasakan kenyamanan bagi pihak yang menyelenggarakan dan tamu yang 

datang. Sedangkan untuk acara tidak terencana terjadi spontan atau digerakan 

secara ala kadarnya (Getz 2007:21-23). 

 Masih berdasarkan Getz (2007), sebuah acara yang direncanakan kemudian 

membutuhkan sebuah agensi yang secara profesional bekerja menjadi pelaksana 

acara mulai dari perencanaan hingga berakhirnya acara atau singkatnya sebagai 

event manager. Agensi profesional atau manager event inilah yang bertanggung 

jawab mewujudkan setiap detail acara sehingga berjalan sesuai keinginan pemilik 

acara. Pada konteks penelitian ini, manager event atau sebuah agensi event yang 

dimaksud adalah Wedding Organizer (WO). WO inilah yang bertugas menyiapkan 

acara pernikahan sesuai keinginan para mempelai atau keluarga. 

 Helo (2015) setidaknya menyebutkan empat alasan calon pengatin 

menggunakan jasa wedding organizer yaitu: (a) mengurangi stres; (b) manajemen 

waktu; (c) mengontrol biaya; (d) memperhatikan detail. Terkait detail acara, 

menurut Helo (2015), WO juga memberikan preferensi kepada konsumennya 

mengenai trend pernikahan yang terbaru. Dengan menggunakan jasa WO, para 

mempelai tak perlu lagi memikirkan setiap detail acara hingga dapat menyesuaikan 

budget pernikahan secara efektif. Mempelai dan keluarga pun tak perlu banyak 

membuang waktu dan tetap bisa beraktifitas seperti biasa menjelang acara dengan 

adanya WO. 

 Dari sisi WO, di Indonesia sendiri potensi keuntungan dari peluang diatas 

juga cukup menggiurkan, yakni sekitar 10-20 persen dari total biaya pernikahan 

(cnbcindonesia.com 2019). Keuntungan secara rupiah, sebuah WO kelas menengah 

yang menangani dua klien perbulan, dapat menghasilkan untung sekitar 30-45 juta 

per-bulan (Sitorus, 2019). Potensi bisnis inilah yang kemudian dapat menjadi alasan 

bagi maraknya kemunculan banyak WO belakangan ini. 

 Meskipun demikian, besarnya potensi WO berbanding lurus dengan 
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tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama dari bisnis wedding organizer 

yaitu, perlu secara konstan mendapatkan pelanggan baru, sebab pernikahan secara 

‘normal’ dilakukan sekali. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bohlmann 

(2010:53) yang mengatakan,  

“one challenge is that people “normally” only marry once, which means 
that wedding planners do not usually have regular customers. Wedding 
planner businesses need to constantly acquire new customers which makes 
communication extremely important”. 

 Tidak adanya pelanggan regular inilah yang menurut Bohlmann (2012) 

menjadikan WO harus menganggap penting komunikasi kepada para calon 

pengantin. Komunikasi yang dimaksud khususnya guna meyakinkan kepada para 

pelanggan bahwa sebuah WO merupakan pilihan yang tepat guna menggelar acara 

pernikahannya. Melihat uraian inilah masalah masalah brand awareness sebuah 

WO menjadi sangat vital. 

Brand Awareness—atau kerap disebut kesadaran merek—merupakan hal 

penting bagi sebuah perusahaan, dalam hal ini WO. Kesadaran Merek dapat 

menjadi salah satu penentu bagi suatu perusahaan atau produknya untuk dapat 

bersaing di market place. Kesadaran merek sendiri dapat diartikan sebagai 

kesanggupan calon pembeli mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Rangkuti 2002: 40). Semakin 

kuatnya kesadaran merek di benak calon pembeli, semakin besar pula kemungkinan 

suatu produk untuk terbeli, sebab merek tersebut dianggap cukup kompeten 

dibidangnya. 

Kesadaran merek tentu bukan sebuah yang tercipta dengan sendirinya. Kuat 

tidaknya kesadaran customer terhadap merek tertentu, sangat berkaitan dengan 

upaya suatu perusahaan atau produk ‘menunjukkan dirinya’ dimata calon pembeli. 

Pada konteks penelitian ini, kesadaran terhadap suatu merk WO guna menghelat 

acara pernikahan ditentukan bagaimana WO tersebut membangun ‘citra’ yang 

kompeten kepada pelanggan. Pada titik inilah sebuah strategi komunikasi 

pemasaran dari sebuah WO menjadi penting.  

Komunikasi pemasaran sendiri pada intinya merupakan aktifitas 

penanaman nilai tentang produk atau merek kepada pelanggan. Hal ini berdasar dari 

dua pengertian komunikasi pemasaran dari Chitty Willian dkk serta Kotler dan 

Keller. Kotler & Keller (2009: 89) mengartikan komunikasi sebagai sebuah sarana 
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dimana perusahaan (atau produk) berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang 

produk dan merek yang dijual. Sedangkan William Chitty et.al. (2008) mengatakan,  
“in order to understand what marketing communication means, it is 
necessary to examine its two basic parts: marketing and communications. 
Marketing is the set of activities that organizations develop to transfer 
value, through exchange, to their customers. Communication is a process 
that conveys shared meaning between individuals or between 
organizations and individuals.” 

 Perumusan strategi komunikasi pemasaran tentu memiliki banyak aspek 

yang perlu ditimbang. Mulai dari pemetaan dari suatu produk, penentuan target 

audience, pesan yang akan disampaikan, serta pemilihan tools atau media yang 

akan digunakan dalam proses penyampaian pesan kepada calon konsumen (Kotler 

& Keller 2009). Seiring perkembangan teknologi komunikasi, salah satu media 

yang dapat digunakan sebagai tools bagi komunikasi pemasaran suatu perusahaan 

ialah internet. 

 Internet menjadi opsi menarik bagi suatu merek, dalam hal ini ialah WO, 

dalam melancarkan komunikasi pemasarannya. Hal tersebut dapat dilihat dari dua 

hal, yakni potensinya sebagai sebuah teknologi informasi dan potensi dari jumlah 

penggunannya yang besar. Pertama, kehadiran internet seakan merajut ruang yang 

membuat manusia seakan tak memiliki jarak. Teknologi jaringan yang merupakan 

basis dari internet memberi kemudahan bagi semua masyarakat terhubung. 

Masyarakat Indonesia kini dapat berbagi informasi dengan masyarakat Eropa atau 

belahan bumi lain secara mudah dengan adanya jaringan internet. Dalam jaringan 

internet, masyarakat dunia, seakan berada pada satu wilayah yang kecil dan dekat 

yang membuat arus informasi hingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara 

cepat dan luas (Younkins, 2000:47).  

Potensi netter (sebutan pengguna internet) yang besar merupakan daya tarik 

kedua. Setiap tahun pengguna internet mengalami kenaikan. Secara gobal hingga 

tahun 2018, Komisi Telekomunikasi Internasional (International 

Telecommunication Union/ ITU) mencatat 51,2 persen jumlah populasi dunia atau 

tak kurang dari dari 3,9 milyar orang telah terhubung ke internet (cnnindonsia.com) 

Di Indonesia sendiri tahun 2018 tercatat 171 juta masyarakat Indonesia sudah 

terhubung ke internet. Hal ini berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang 
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bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dari 

total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 

juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet atau tumbuh 

sekitar 10,12 persen dari tahun 2017 (Yusuf 2019).  

Satu bagian dari internet yang menarik bagi sebuah perusahaan untuk 

melancarkan komunikasi pemasaran ialah media sosial. Masih berdasar data dari 

APJII, 19 persen netter Indonesia atau sekitar 32,52 juta orang menggunakan 

internet untuk media sosial. Motif bermedia sosial ini hanya kalah dengan dari 

‘komunikasi lewat pesan’, semacam Whatsapp, sebesar 25 persen. Media Sosial 

sendiri dapat diartikan sebagai adalah suatu grup aplikasi berbasis internet yang 

menggunakan ideologi dan teknologi Web 2.0, dimana pengguna dapat membuat 

atau bertukar informasi kepada para pengguna lain (Kaplan & Haenlin 2010)..  

Komunikasi pemasaran melalui media sosial dianggap cukup efektif 

menanamkan sebuah kepercayaan kepada para penggunanya. Hal tersebut 

berkaitan dengan platform media sosial yang mengandaikan suatu akun sebagai 

pengganti diri di internet (Neti, 2011). Pembangunan kepercayaan inilah yang 

sangat cocok bagi perusahaan jasa seamcam Wedding Organizer. Selain itu, faktor 

biaya juga menjadi pertimbangan yang cukup relevan. Dibandingkan ongkos 

pemasaran, misal iklan, melalui media konvensional (TV dan Koran), ongkos di 

media sosial relatif lebih murah, dengan jangkauan yang tak kalah luas dan 

persebaran cepat.  

Media sosial, dan internet secara umum, memang memiliki beberapa 

perbedaan dengan media komunikasi pemasaran di media konvensional lainnya, 

yaitu Always on dan Everywhere (Powers dkk. 2012). Pengguna media sosial dapat 

mengakses kapan saja dan dimana saja, karena selain diakses melalui komputer 

dapat diakses melalui mobile/smart phone. Perbedaan yang menguntungkan dalam 

pemasaran di internet, khususnya media sosial, inilah memunculkan satu sub kajian 

baru yakni, internet marketing. Melihat penjelasan diatas, secara umum internet 

marketing dapat dimengerti merupakan proses pemasaran—proses meyakinkan 

konsumen terhadap suatu produk—yang dilakukan melalui internet. Adapun 

pengertian lain tentang internet marketing, yakni proses membangun dan menjaga 

hubungan dengan pelanggan melalui aktifitas melalui jaringan intenet untuk 
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memfasilitasi pertukaran ide-ide, produk, dan layanan yang dapat memuaskan 

tujuan dari kedua belah pihak (Mohammed et.al. 2003:4-5). 

Dari sekian banyak media sosial yang ada, peneliti melihat satu media sosial 

yang hari ini cukup menarik untuk diteliti pada konteks komunikasi pemasaran, 

yakni Instagram. Instagram adalah aplikasi media sosial dengan basis layanan 

berfokus berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi 

filter lalu menyebarluaskannya kepada pengguna lain. Semenjak kemunculan 

Instagram pada tanggal 6 oktober 2010, Instagram semakin populer dengan 

pertumbuhan pengguna yang cepat. Terbukti pada akhir desember 2010 pengguna 

Instagram telah mencapai 1 juta pengguna dan pada mencapat 5 juta pengguna 

dengan total 150 juta photo pada bulan agustus 2011. Di tahun 2018 Instagram telah 

mencapai 1 milyar pengguna. Indonesia sendiri menduduki peringkat 4 pengguna 

Instagram dengan tak kurang 120 juta pengguna/akun (Bohang, 2018). 

Pelbagai fitur yang terdapat di Instagram merupakan faktor yang cocok 

untuk pemasaran. Mulai dari berbagi gambar di feed profil, berbagi video atau 

gambar Instagram TV dan instagram Story hingga yang terbaru fitur ‘belanja 

langsung’ di Instagram. Untuk fitur yang terakhir merupakkan fitur baru di 

Instagram dimana pengguna bisa mengklik sebuah produk dalam postingan sebuah 

brand yang langsung memberitahukan harga dan membawa pengguna langsung ke 

situs dari brand tersebut. Keseluruhan fitur instagram yang berbasis Audio-Visul 

inilah yang cocok untuk bisnis Wedding Organizer, khususnya dalam membagi 

portofolio WO dengan membagi foto-foto pernikahan yang ditanganinya. 

Satu Wedding Organizer yang cukup menarik untuk diteliti kaitannya 

dengan penggunaan Instagram sebagai bagian komunikasi pemasaraannya ialah 

Mahar Agung Organizer (MAO). Mahar Agung sendiri merupakan WO yang 

didirikan pada tahun 2015 di Surabaya. Menurut pengamatan awal peneliti, sejak 

pertama kali Mahar Agung seakan menjadikan Instagram sebagai ujung tombak 

komunikasi pemasaran onlinenya. Akun Mahar Agung di Instagram, yakni 

@maharagung.organizer. Hingga saat penelitian ini dilakukan jumlah follower dari 

akun Instagram Mahar Agung berjumlah 25,9 ribu, sebuah jumlah yang cukup 

besar bagi WO Surabaya yang baru berumur 4 tahun.  
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Gambar 1.1 Konten di Instagram Mahar Agung 
(Sumber: instagram.com/maharagung.organizer) 

 

Secara rutin Mahar Agung membagikan informasi dari aktifitasnya. Mulai 

dari event yang ditanganinya hingga konten-konten gambar lain yang berfungsi 

untuk menarik perhatian pengunjung. Salah satu konten yang menarik dari 

Instagram Mahar Agung ialah konten tentang Pemilihan Official Crew Mahar 

Agung Organizer. Acara Pemilihan Official Crew Mahar Agung Organizer telah 

berlangsung hingga enam kali atau dalam bahasa mereka hingga Batch ke VI. 

Konten pemilihan crew Mahar Agung secara berkala dibagikan di Instagram 

dengan kesan sebagai ajang adu bakat yang bergengsi. Setelah terpilih, Mahar 

Agung Organizer membuat sebuah sub acara, semacam gathering dengan para crew 

terpilih. Peneliti kemudian melihat bahwa event ini merupakan salah satu kunci dari 

strategi pemasaran dari Mahar Agung di Instagram. Dimana peneliti melihat konten 

tentang Pemilihan Official Crew Mahar Agung Organizer seakan menciptakan 

kesan bahwa Mahar Agung merupakan WO yang besar dan bergengsi, sehingga 

perlu diadakan sebuah pemilihan untuk menjaring crew. Sebuah hal yang tidak 

peneliti remukan dari komunikasi pemasaran WO lain. 

Selain itu, peneliti berasumsi bahwa crew dari Mahar Agung yang terpilih 

sekaligus digunakan sebagai brand ambassador dari Mahar Agung.  Hal tersebut 
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dapat dilihat dari dengan pemilihan crew yang dibuat besar dan melalui publikasi 

di Instagram yang kuat. Menurut Shimp (2003:455) Brand Ambassador (BA) 

sendiri adalah pendukung iklan atau juga yang dikenal sebagai bintang iklan yang 

mendukung produk yang diiklankan. Sebuah perusahaan dapat membangun 

representasi berbagai macam reputasi, seperti reputasi kualitas, reputasi pemasaran, 

reputasi inovasi produk, dan lainnya pada diri brand ambassador.  

Brand ambassador juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

pelanggan, dengan berfungsi sebagai juru bicara merek dengan mempertimbangkan 

guna mewakili segmen pasar yang dibidik. Pada konteks penelitian ini para crew 

Mahar Agung yang seluruhnya berusia muda, rata-rata usia mahasiswa, cukup 

mewakili segmen pasar yang dibidik, yakni para calon pengantin. Hal tersebut juga 

menjadi bagian penting untuk memperkuat brand awareness Mahar Agung sebagai 

WO terpercaya. Di Indonesia sendiri usia ideal menikah menururt BKKBN ialah 

usia 21-25 tahun (Putri 2019).  

Meskipun demikian, tentu asumsi peneliti diatas perlu diuji dengan melihat 

lagi keseluruhan dari strategi komunikasi pemasaran dari Mahar Agung Organizer. 

Untuk itulah penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif hendak 

mencari tahu tentang strategi komunikasi pemasaran Mahar Agung Organizer 

khususnya yang dilakukan di Instagram dalam konteks meningkatkan brand 

awareness-nya.  

 

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

rumusan permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana strategi komunikasi pemasaran Mahar Agung Organizer dalam upaya 

untuk meningkatkan Brand Awareness melalui Instagram? 

 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi 

pemasaran Mahar Agung Organizer dalam upaya untuk meningkatkan Brand 

Awareness melalui media sosial Instagram. 
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1.4   MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat teoritis dari penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pada 

kajian Ilmu Komunikasi khususnya dalam studi Komunikasi pemasaran dengan 

fokus kajiannya ialah strategi pemasaran Wedding Organizer di Instagram. 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

perusahaan WO untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan jasa WO 

memanfaatkan media sosial Instagram untuk strategi komunikasi pemasarannya 

dalam rangka meningkatkan Brand Awareness atau kesadaran merek. 

 

1.5  TINJAUAN PUSTAKA 

  1.5.1 Komunikasi Pemasaran dan Komunikasi Pemasaran Online 

Tidak ada bisnis yang bisa beroperasi di pasar untuk memuaskan 

kebutuhan setiap orang, sebuah perusahaan dikatakan berhasil ketika target 

dari pasar tersebut tertarik dalam program pemasarannya. Target audiens 

adalah sekelompok orang yang menerima pesan pemasaran dan punya tanda 

yang potensial untuk merespon pesan. Melihat hal inilah maka proses 

komunikasi pemasaran bagi perusahan menjadi penting guna menyentuh 

target market dari sebuah bisnis. Menurut John Burnett dan Sandra Moriarty 

dalam bukunya Introduction to Marketing Communication (1998: 3), 

komunikasi pemasaran adalah sebuah proses secara efektif 

mengkomunikasikan informasi produk atau ide ke target audiens. 

Bagi Kotler & Keller (2009: 89) komunikasi pemasaran diartikan 

sebagai sebagai sebuah sarana dimana perusahaan (atau produk) berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. 

Sedangkan William Chitty et.al. (2008) mengatakan,  

“in order to understand what marketing communication means, it 
is necessary to examine its two basic parts: marketing and 
communications. Marketing is the set of activities that 
organizations develop to transfer value, through exchange, to 
their customers. Communication is a process that conveys shared 
meaning between individuals or between organizations and 
individuals.” 
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 Melihat rentang pengertian diatas, komunikasi pemasaran pada 

intinya merupakan aktifitas penanaman nilai tentang produk atau merek 

kepada pelanggan. Kesimpulan ini didasarkan pada fungsi dasar dari 

komunikasi pemasaran itu sendiri adalah bagaimana melalui suatu 

komunikasi dapat mempengaruhi target sasaran untuk melakukan 

pembelian barang dan jasa. 

Perusahaan harus menyadari bahwa semua yang dapat dilakukan 

adalah mengirim pesan melalui komunikasi sebuah pesan pemasaran secara 

efektif. Misalnya sebuah Produk mobil yang memiliki keunggulan harga 

murah, dalam komunikasi pemasaran haruslah nenojolkan faktor harga atau 

price dan tentu dengan target market yang sesuai dengan harga tersebut.  

Penonjolan informasi produk yang disesuaikan dengan harga (price) dan 

target market atau place merupakan faktor penting dalam komunikasi 

pemasaran.  Dua hal tersebut merupakan bagian dari 4P, yakni 

product,price, place yang menjadi bagian penting dalam proses komunikasi 

pemasaran.  

  1.5.1 Komunikasi Pemasaran Online    

 Keberadaan Internet memeberikan perkembangan dari 

komunikasi pemasaran, yakni kajian tentang komunikasi pemasaran 

online. Komunikasi Pemasaran Online untuk memasarkan produk 

dan jasanya serta membangun hubungan dengan pelanggan melalui 

media internet. Bentuk pemasaran ini pada dasarnya merupakan 

situs publik yang sangat besar di jaringan komputer dengan berbagai 

tipe yang berbeda dan berasal dari berbagai negara di seluruh dunia 

satu sama lainya kedalam suatu wadah informasi yang sangat besar 

(Kotler dan Armstrong (2008:237). 

 Mohammed, Fisher, & Jaworski (2003: 4-5) mengartikan 

komunikasi Pemasaran internet adalah proses membangun dan 

menjaga hubungan dengan pelanggan melalui aktifitas secara online 

untuk memfasilitasi pertukaran ide-ide, produk, dan layanan yang 

dapat memuaskan tujuan dari kedua belah pihak. Adapaun lima 
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komponen dalam komunikasi pemasaran online, antara lain:  (1) 

Proses: membentuk peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, 

merancang pengalaman pelanggan, membangun hubungan 

antarmuka dengan pelanggan, merancang program, meningkatkan 

informasi pelanggan melalui teknologi, dan mengevaluasi hasil 

program komunikasi pemasaran secara keseluruhan; (2) 

Membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan: 

Program komunikasi pemasaran dapat dikatakan berhasil apabila 

mampu untuk mengarahkan pelanggan sampai pada tahap komitmen 

pada perusahaan. Dan tujuan dari komunikasi pemasaran melalui 

Internet adalah menjalin hubungan dengan pelanggan, baik secara 

online maupun offline; (3) Online: Internet marketing adalah 

pemasaran yang dilakukan dalam dunia Internet, namun tetap terkait 

dengan program pemasaran secara tradisional;  

 (4) Pertukaran: Dampak dari program komunikasi  

pemasaran online adalah pertukaran yang tidak hanya terjadi di 

dalam dunia Internet saja atau online, namun juga harus berdampak 

pada pertukaran di penjualan secara nyata; (5) Pemenuhan kepuasan 

kebutuhan kedua belah pihak: dari segi perusahaan yang 

menggunakan komunikasi pemasaran online bisa mencapai tujuan 

perusahaan seperti meningkatnya laba perusahaan, pangsa pasar 

yang semakin meluas, dan lain-lain. Dari segi pelanggan adalah 

terpenuhinya kebutuhan seperti mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan lebih cepat. (Mohammed et.al. 2003:4-5). 

 

  1.5.2 Integrated Marketing Communication (IMC) 

 Integrated Marketing Communication (IMC) atau yang disebut juga 

Integrated Promotional Mix menurut Kotler (2003) adalah cara melihat 

keseluruhan proses marketing dari sudut padang customer. Selain itu, Kotler 

juga menjelaskan IMC sebagai proses bagaimana sebuah perusahaan secara 

hati-hati mengkombinasikan dan mengkoordinasikan saluran-saluran 

komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan 
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persuasive tentang organisasi atau produk-produknya. Sedangkan 

Prisgunanto (2006:76) mendefinisikan Integrated Marketing 

Communication (IMC) sebagai adanya kesesuaian antara kebutuhan 

informasi pelanggan dengan komunikasi pemasaran yang dikoordinasikan. 

IMC merupakan kebutuhan komunikasi pemasaran yang dapat 

dikoordinasikan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan persepsi 

dari pelanggan, dalam arti kegiatan IMC dapat menyesuaikan antara budget 

yang dimiliki perusahaan dengan kebutuhan persepsi yang akan 

ditimbulkan pada konsumen. 

 IMC melihat berbagai hal seperti demografis, gaya hidup, penggunaan 

media, dan pola beli konsumen, dengan kemudian IMC merupakan usaha 

untuk menyesuaikan berbagai kondisi dalam pemasaran, sehingga kegiatan-

kegiatan yang ada dalam IMC sendiri tidak terbatas pada perusahaan 

produk, jasa atau business to business  (Belch dan Belch 2004:64). 

 Duncan (2002) menambahkan proses untuk mengelola hubungan 

dengan pelanggan yang meningkatkan nilai merek. Secara lebih spesifik, 

IMC adalah sebuah proses fungsional silang untuk menciptakan hubungan 

yang menguntungkan dengan pelanggan dan stakeholder lainnya melalui 

pengendalian yang strategis atau mempengaruhi semua pesan yang dikirim 

ke kelompok-kelompok ini dan mendorong pergerakan data, berdialog 

dengan tujuan tertentu Bersama mereka.  

 Terdapat lima sifat dalam Integrated Marketing Communication atau 

Komunikasi Pemasaran Terpadu, yaitu: 

1. Mempengaruhi Perilaku: Keberhasilan komunikasi pemasaran 

terpadu ini membutuhkan usaha komunikasi yang bertujuan kepada 

peningkatan beberapa bentuk respon dari perilaku konsumen. 

2. Berawal dari Pelanggan dan Calon Pelanggan: Proses komunikasi 

pemasaran terpadu ini diawali dari pelanggan dan calon pelanggan yang 

kemudian berbalik kepada komunikator merek (perusahaan) untuk 

menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam 

mengembangkan program komunikasi yang persuasive. 
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3. Menggunakan Banyak Cara untuk Melakukan Kontak: Seluruh 

bentuk komunikasi yang dapat menghubungkan merek atau perusahaan 

dengan pelanggan dapat dilakukan dalam komunikasi pemasaran 

terpadu. Segala jenis media yang dapat menarik konsumen dan 

menyampaikan merek yang dikomunikasikan melalui cara yang 

mendukung dapat digunakan. 

4. Berusaha Menciptakan Sinergi: Semua elemen komunikasi harus 

berkesinambungan, baik iklan, promosi penjualan, dan kegiatan 

komunikasi lainnya harus disinergikan untuk menghasilkan citra merek 

yang kuat dan utuh membuat konsumen untuk melakukan pembelian. 

Secara umum, prinsip sinergi ini melibatkan pemilihan positioning 

statement yang spesifik bagi merek, dimana positioning statement 

adalah ide kunci yang mengedepankan suatu ciri dari merek yang akan 

tersimpan di dalam benak target konsumennya. 

5. Menjalin Hubungan 

Karakteristik komunikasi pemasaran terpadu lainnya adalah 

kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan 

terjalinnya hubungan antara merek dengan pelanggannya. Suatu 

hubungan merupakan “pengait” yang tahan lama antara merek dengan 

konsumen dan dapat membangkitkan loyalitas terhadap merek. 

 Selain itu, banyak keuntungan yang didapat oleh perusahaan melalui 

IMC ini. Menurut Linton dan Morley (1995), setidaknya ada 10 keuntungan 

yang dapat diperoleh dari IMC, antara lain: Pesan yang disampaikan 

konsisten, Pengeluaran yang lebih hemat, Menghindari pesan yang 

menyimpang dari tujuan, Penggunaan media yang lebih baik, Ketepatan 

sasaran dalam marketing yang lebih pasti, Biaya operasional yang lebih 

efisien, Pelayanan yang konsisten dengan standarisasi yang tinggi, 

Hubungan kerja yang lebih gampang. 

1.5.3 Model IMC 

Pada bagian ini penelitia akan memaparkan model komunikasi 

pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication (IMC) yang 

menjadi dasar bagi penelitian ini dalam permasalahan yang diajukan. IMC 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN... ADITYA RAHMAN



 

14 
 

yang dapat dilihat sebagai sentral dari seluruh komunikasi pemasarans 

sebuah produ, sangat perlu untuk dirancang dengan sehingga prosesnya 

dapat berhasil semaksimal mungkin. Salah satu model IMC dikemukan oleh 

Michel Belch dan George Belch. Dalam pemaparannya, model IMC 

planning process terdiri dari Review of marketing plan, Analysis of 

promotional program situation, analysis of communication process, budget 

determination, develop integrated marketing communication program (serta 

di dalamnya terkait masingmasing elemen yang bekerja di dalamnya 

sebagai promotional mix), integrate and implement marketing 

communication strategies, dan yang terakhir adalah bagian monitoring, 

evaluate, and control IMC program (Belch dan Belch 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Bagan Integrated Communication Planning Model 

 

Review of marketing plan 

Analysis of promotional program situation 

Analysis of communication process 

Budget determination 

Develop integrated marketing communication 

Integrate and implement marketing 
communication strategies 

Monitor, evaluate, and control integrated marketing 
communications program 
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a. Review of Marketing Plan 

 Langkah awal dalam membuat sebuah proses perencanaan IMC 

adalah dengan meninjau ulang rencana pemasaran dan objectivesnya. 

Sebelum mengembangkan sebuah rencana promosi, pemasar harus 

mengetahui darimana brand perusahaan tersebut berada, posisi brand 

tersebut di market shared, akan dibawa kemana brandnya, dan rencana apa 

untuk mencapai target tersebut. 

 

b.  Analysis of Promotion Program Situation 

 Setelah peninjuaun ulang tentang strategi pemasaran, program analisis 

situasi adalah untuk melihat apa saja yang berpengaruh untuk strategi 

promosi yang akan digunakan. Terdapat dua jenis situation analisi yang 

digunkaan, yaitu internal analysis dan external analysis. 

 Internal analysis, yakni menilai divisi yang relevan dalam 

keterlibatan dengan produk/ penawaran layanan dan perusahaan itu sendiri. 

Dalam bagian ini biasanya perusahaan memberikan peluang untuk 

departemen komunikasi pemasaran mengembangkan dan melaksanakan 

promotional program yang perushaan tersebut inginkan. 

 External analysis External analysis berfokus pada faktor-faktor 

seperti karakteristik dari customer, segmen pasar, positioning strategies, dan 

kompetitor. Bagian terpenting dalam external analyisis adalah 

pertimbangan dari karakteristik konsumen dan pola pembeliannya, proses 

pengambilan keputusan, serta faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Kunci utamanya adalah penilaian terhadap pasarnya, penarik 

perhatian dari beragam segmen pasar harus dievaluasi dan segmen untuk 

targetnya harus diidentifikasi. 

 

c.  Analysis of Communication Process 

 Dalam tahap ini harus bisa menjelaskan bagaimana perusahaan dapat 

secara efektif untuk berkomunikasi dengan target marketnya. Bagian 

terpentingnya adalah saat menetapkan goals dan objectivesnya dari program 

komunikasinya. Aktifitas yang dilakukan adalah : 
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a. Menganalisa proses respon dari penerima 

b. Menganalisa sumber, pesan, dan saluran 

c. Menetapkan goals dan objectives komunikasinya 

 

d.  Budget Determination 

 Setelah objectivesnya ditemukan, selanjutnya akan membahas 

bagaimana anggaran yang digunakan untuk kegiatan promosinya. Biasanya, 

sejumlah perusahaan yang menghabiskan dana dalam berpromosi 

seharusnya ditentukan oleh apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan 

target objectivesnya. Kegiatannya antara lain : 

a. Mengatur anggaran marketing communication sementara. 

b. Mengalokasi anggaran sementara 

 

e.  Develop Integrated Marketing Communication Program 

 Pada tahap ini merupakan tahap memetakan tools yang digunakan 

dalam komunikasi pemasaran. Pengembangan program IMC memiliki 

keterlibatan yang dalam dan langkah-langkah yang sangat detail pada proses 

perencanaan promosi (promotional planning process). Pada bagian proses 

perencanaan ini, keputusan harus dibuat berdasar peran dan kepentingan 

tiap bagian dan koordinasi antara bagian satu dengan yang lainnya. Setiap 

bagian pada program pengembangan IMC memiliki set of objectives, 

anggaran, dan strategi. Prosedur tiap bagian dalam program pengembangan 

IMC hampir sama, yaitu dengan pengaturan objectives, mengembangkan 

strategi secara keseluruhan, menentukan pesan dan media strategy dari 

keseluruhan tools yang akan digunakan. 

 

f.  Integrated and Implement Marketing Communication Strategies 

 Singkatnya tahap ini merupakan perencanaan keseluruan komunikasi 

pemasaran yang melibatkan penggunaan Marketing Communication Tools 

apa saja. Dalam tahap ini merupakan tahapan utama dalam sebuah 

perencanaan IMC karena dalam tahap ini adalah tahap pelaksanaan dari 

tahap perencanaan awal, analisis promotional program situation, penetuan 
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anggaran, dan pengembangan rancangan integrasi IMC. Dalam tahap 

implementation biasanya mencakup beberapa kegiatan seperti berikut 

(Belch dan Belc, 2004: 29) : 

a. Integrate promotional-mix strategies : yaitu mengintergrasikan 

variabel-variabel promotional mix yang ada untuk membentuk sebuah 

strategi yang terintegrasi. 

b. Menciptakan dan memproduksi iklan/ ads 

c. Pembelian ruang dan waktu pada media  

d. Mendesain dan melaksanakan direct-marketing program  

e. Mendesain dan menyalurkan material sales-promotion :  

f. Mendesain dan melaksanakan public relations/ publicity programs : 

g. Mendesain dan melaksanakan interactive/ internet marketing 

program: yaitu membuat sabuah home site (website) di intrenet untuk 

bias diakses oleh konsumen, biasanya bersifat menghibur supaya 

masyarakat tertarik untuk mengaksesnya dan memiliki keterlibatan 

didalamnya, termasuk media social (Instagram).  

 

g.  Monitor, Evaluate, and Control Integrated Marketing 

Communication Program 

 Bagian terakhir dalam mengatur proses perencanaan IMC adalah 

monitoring (mengawasi), evaluating (mengevaluasi), dan controlling 

(mengontrol) program promosi. Bagian ini sangat penting dalam 

menentukan bagaimana sebaiknya IMC program bersinaggungan dengan 

communication objectives dan membantu perusahaan menyelesaikan 

keseluruhan dari goals and objectives pemasarannya. Biasanya planner dari 

IMC tidak hanya memeriksa bagaimana proses IMC berjalan dengan baik 

tapi juga menganalisa alasannya, karena dalam tahap ini seluruh laporannya 

akan digunakan untuk program IMC dalam periode yang lain. Karena 

perusahaan biasanya menggunakan IMC program planning yang 

berkelanjutan. Kegiatan dalam tahap ini antara lain : 

a. Mengevaluasi hasil program promosi/ uji efektifitas 

b. Mengambil langkah untuk mengendalikan dan menyesuaikan strategi 
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promosi. 

 

1.5.4 Marketing Communication Tools 

 Perusahaan dewasa ini mengelola sistem komunikasi pemasaran 

yang kompleks, yaitu perusahaan berkomunikasi dengan distributor, 

konsumen, dan publik yang berasal dari berbagai tingkatan sosial. 

Konsumen sekarang juga lebih aktif dalam mencari informasi, entah melalui 

pembicaraan dari mulut ke mulut, atau mereka melakukan pencarian data 

secara langsung. 
 “The promotional mix is a term used to describe the set of tools that a 
business can use to communicate effectively the benefits of its products or 
services to its constumers,” Sedaghat, etc (2012:8) 

  

 Keseluruhan program komunikasi pemasaran ini disebut marketing 

communication mix. Dan yang termasuk dalam marketing communication 

tools menurut Belch (2004:16) yaitu advertising, direct marketing, sales 

promotion, publicity, dan personal selling. 

1.5.4.1 Periklanan (Advertising) 
 “Iklan adalah segala bentuk penyajian informasi dan promosi 
secara tidak langsung yang dilakukan oleh sponsor untuk menawarkan 
ide, barang atau jasa” (Warren J. Keegan et. Al, 1995) 
 
 Banyak iklan yang memberikan kontribusi kepada bauran 

promosi, karena memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan 

pesan berulang-ulang, dan memungkinkan konsumen untuk 

menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing. 

 Iklan yang berarti pesan yang menawarkan suatu produk 

yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali, 

1995:9). 

 Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian 

rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki 

karakteristik tertentu dan persuasive sehingga para konsumen secara 

sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan 

yang diinginkan pengiklan (Jefkins, 1997: 18). 
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 Iklan adalah salah satu bentuk dari komunikasi non personal 

mengenai suatu organisasi, produk, jasa, maupun gagasan yang telah 

dibayar oleh suatu sponsor tertentu (Belch, 2004: 16). Berdasarkan 

definisi tersebut, periklanan melibatkan media massa (televisi, 

radio, majalah, maupun surat kabar) yang dapat menyampaikan 

pesan kepada perusahaan atau organisasi dalam jumlah besar dan 

sering kali pada saat yang sama. 

 Tjiptono (2008: 226) mengatakan bahwa iklan memiliki 

empat fungsi utama, yaitu menginformasikan khalayak mengenai 

seluk beluk produk (informative), mempengaruhi khalayak untuk 

membeli (persuading), menyegarkan informasi yang telah diterima 

khalayak (reminding), serta menciptakan suasana yang 

menyenangkan ketika khalayak menerima dan mencerna informasi 

(entertainment). Dalam buku yang berjudul “Pemasaran Strategik”, 

Tjiptono dkk. (2008: 527-530) Melengkapi tujuan periklanan 

sebagai berikut: 

- Menciptakan pengenalan atau kesadaran atas nama merek, 

konsep produk, atau informasi mengenai tempat dan cara 

membeli produk. 

- Mengingatkan kembali para pembeli agar menggunakan 

atau membeli lagi (restock) produk. 

- Mengubah sikap terhadap penggunaan bentuk produk  

- Mengubah persepsi terhadap tingkat kepentingan 

(importance) atribut merek 

- Mengubah keyakinan (belief) terhadap merek 

- Memperkuat sikap pelanggan terhadap merek atau 

perusahaan atau produk 

- Membangun citra korporat dan produk 

- Mendapatkan respons langsung 

 Periklanan menurut Machfoedz (2010: 140) mengatakan 

bahwa periklanan dapat menjangkau khalayak yang sangat luas 

dengan pesan sederhana yang memungkinkan penerima memahami 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN... ADITYA RAHMAN



 

20 
 

produk yang diinformasikan, fungsinya, dan hubungannya dengan 

setiap produk sejenis yang lain. Lebih dari itu Machfoedz juga 

menambahkan bahwa tujuan utama periklanan adalah untuk 

membangun kesadaran tentang keberadaan suatu produk atau 

perusahaan. 

 

1.5.4.2 Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Direct marketing adalah suatu system pemasaran yang 

interaktif yang menggunakan media komunikasi untuk 

meningkatkan respons langsung yang sifatnya spesifik dan terukur 

(Tjiptono, dkk., 2008:564) 

 Direct marketing digunakan untuk membangun citra, 

menjaga kepuasan konsumen, dan menginformasikan dan/atau 

mengedukasi konsumen dalam sebuah upaya untuk mencapai 

tindakan selanjutnya (Belch & Belch, 2004: 467). Melalui 

pemasaran langsung, penjual dapat memilih calon pembeli secara 

selektif, menjalin hubungan jangka Panjang dengan pelanggan, dan 

memperoleh peluang baru yang menguntungkan. 

 Kemajuan teknologi yang ada saat ini membuat pemasar 

dapat menjangkau konsumen tanpa perantara serta menjual produk 

dan jasa layanannya secara langsung. Media-media baru yang 

bermunculan dimanfaatkan penjual untuk menawarkan langsung 

produknya kepada pelanggan baru. Direct marketing menjadi suatu 

strategi yang digunakan untuk menciptakan suatu dialog yang 

leluasa secara personal dan dengan perantara Bersama konsumen, 

sehingga melalui telp, fax, email dan media lainnya konsumen dapat 

langsung menanggapi penawaran perusahaan (Fill, 2009: 469). 

 
 

1.5.4.3 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 Menurut William P. Dommermuth promosi penjualan adalah 

suatu aktivitas atau materi yang ada dalam aplikasinya 

menggunakan teknik, dibawah pengendalian penjual atau produsen, 
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yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasive yang menarik 

tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik 

secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian (mahfoedz, 2010) 

 Menurut Machfoedz (2010), promosi penjualan dilakukan 

untuk mengembangkan kepekaan audience sasaran, sedangkan 

fungsi utama promosi penjualan adalah untuk memotivasi audience 

sasaran agar membeli produk. Kotler (1988) mengungkapkan 

bahwa, “Sales promotions are marketing ecents and tools designed 

to stimulate quicker and greater purchase for a limited period time,”  

 Sales promotion dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

missal kupon, diskon, dll. Hal-hal yang dilakukan dalam sales 

promotion bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan 

memberikan informasi yang dapat menjadi alasan konsumen 

membeli. Jelas ini memberikan motivasi tambahan kepada 

konsumen untuk membeli. Sales promotion digunakan untuk 

menarik respon yang lebih kuat dan lebih cepat (Belch, 2004: 22). 

Ciri-ciri sales promotion: 

1. Komunikasi: mampu menarik perhatian dan memberikan 
informasi mengenai pengenalan produk kepada pelanggan. 

2. Insentif: mampu memberikan keistimewaan dan rangsangan 
yang bernilai bagi pelanggan 

3. Undangan: mengundang khalayak untuk membeli pada saat itu 
juga. 

 Sifat terpenting sales promotion yang digunakan untuk 

memotivasi konsumen adalah pengurangan harga. Ada tiga bentuk 

pengurangan harga yang disebutkan oleh Machfiedz (2010: 165) 

yaitu pengurangan harga pembelian, pengurangan hitungan atau 

pengurangan harga barang. 

 Dengan sales promotion, perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba 

produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, 

menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse 
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buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan 

kerja sama yang lebih erat dengan pengecer. 

 Menurut Belch (2004: 498), internet merupakan media yang 

sangat efektif untuk melakukan sales promotion. Dengan promosi 

penjualan, konsumen yang semula tidak mengenal produk ingin 

mencobanya dan terbujuk untuk membeli. Berbeda dengan iklan, 

jika iklan hanya membangun awareness audience, maka sales 

promotion mendorong action konsumen. 

 

1.5.4.4 Public Relations 

 The Institute of Public Relations yang dikutip oleh 

Machfoedz (2010:176) mendefinisikan bahwa PR adalah upaya 

yang direncanakan dan dipertahankan kelangsungannya untuk 

membangun dan menjaga itikad baik dan saling pengertian di antara 

sebuah perusahaan dan komunitasnya. 
 “Public Relations is the management of relationships between 
organizations and their stakeholders” (Chris Fill, 2009: 565) 

 

 Chris Fill mengatakan bahwa public relations merupakan 

manajemen hubungan antara organisasi dengan stakeholdernya. 

Dimana aktifitas yang dilakukan adalah membina hubungan yang 

baik antara perusahaan/organisasi dengan stakeholder atau 

publiknya. 
 “Public relations practice is the planned and sustained effort to establish 
and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and 
its public” (Chris Fill, 2009: 565) 
 

 Humas (public relations) merupakan fungsi manajemen 

yang mengevaluasi perilaku public, mengidentifikasi peraturan, dan 

prosedur organisasi terhadap kepentingan public, dan membuat serta 

melaksanakan program atau kegiatan untuk mendapat kepercayaan 

dan penerimaan public, serta pemahaman Bersama tentang 

perusahaan antara public dan perusahaan itu sendiri (Tjiptono, dkk. 

2008: 556). 
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 Tjiptono, dkk (2008: 556) menyatakan bahwa aktivitas 

humas terdapat beberapa tujuan, yakni meningkatkan kesadaran, 

menginformasikan sesuatu (produk, merek, perusahaan, aktivitas 

perusahaan) dan mendidik pelanggan, membentuk pemahaman atas 

produk dan perusahaan, membangun kepercayaan dan kredibilitas, 

memberikan alasan atau keyakinan tertentu bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian dan memotivasi akseptansi pelanggan. 

 Berdasarkan Tjiptono, dkk (2008: 557-558), humas 

memiliki sejumlah fungsi utama dalam mendukung pemasaran 

dalam rangka menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan 

dan produk yang positif, yaitu: 

- Press relations, yaitu menyajikan berita dan informasi 
mengenai organisasi sepositif mungkin 
- Product publicity, yaitu mensponsori usaha-usaha untuk 
mempublikasikan produk spesifik 
- Corporate communication, yaitu mengupayakan 
pemahaman mengenai organisasi melalui komunikasi internal 
dan eksternal 
- Lobbying, yaitu menjalin relasi dengan staf pemerintahan 
yang berkaitan dengan regulasi dan legislasi 
- Counseling, yaitu memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pihak manajemen mengenai isu-isu public, posisi 
perusahaan, dan citra perusahaan. 

  

 Dalam ranah pemasaran, humas diterapkan dalam bentuk 

marketing public relations (MPR), yang mendukung kegiatan 

promosi perusahaan maupun produk serta pembentukan citra. MPR 

didefinisikan Machfoedz (2010: 41) sebagai proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program yang memotivasi pembelian dan 

kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang dapat 

dipercaya dan kesan yang mengidentifikasikan perusahaan dan 

produknya dengan kebutuhan, keinginan, kepedulian, dan minat 

konsumen. MPR berfungsi sebagai membangun semangat pasar 

sebelum waktu istirahat iklan media, menciptakan berita iklan di 

mana tidak ada bahasan produk, memperkenalkan produk dengan 

sedikit atau tanpa iklan, memberikan nilai tambah layanan 
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pelanggan, membangun ikatan merek dengan pelanggan, 

mempengaruhi tokoh masyarakat, membela produk dengan risiko, 

dan memberikan konsumen alasan untuk membeli (Belch & Belch, 

2004: 556). 

 

1.5.4.5 Personal Selling 

 Personal selling adalah bagian dari strategi pemasaran 

perusahaan yang merupakan langkah konkret dalam membangun 

penjualan langsung dan bertujuan bertemu dengan masyarakat 

(Kasami: 2011) 

 Personal selling merupakan bentuk komunikasi orang per 

orang dimana penjual mencoba membantu atau menawarkan 

konsumen untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Tidak 

seperti iklan, personal selling menyangkut hubungan tatap muka 

dengan konsumen atau berinteraksi melalui media komunikasi 

seperti telepon. 

 Personal selling adalah teknik komunikasi personal untuk 

menginformasikan sesuatu, mempengaruhi atau mengingatkan pada 

prospek tentang sebuah penawaran (Susilo: 2009) 

 Sifat personal selling menurut Kasami (2011) antara lain: 

1. Personal Confrontation: yaitu adanya hubungan yang hidup, 
langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih; 
2. Cultivation: yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya 
segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli 
sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab; 
3. Response: yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan 
pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. 

 Tujuan dasar perusahaan adalah melakukan penjualan yang 

menguntungkan atas nama perusahaan. Strategi dan rencana 

penjualan diimplementasikan untuk membantu tercapainya 

penjualan. 
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 1.5.4 Media Sosial sebagai Tools Komunikasi Pemasaran 

Salah satu terobosan yang dihadirkan oleh internet adalah media 

sosial. Media sosial menjadi salah satu ruang alternatif manusia dalam 

berkomunikasi. Maksudnya, media sosial dapat menghubungkan individu 

di seluruh belahan dunia mana pun dalam dalam berbagi pesan, dengan 

syarat yakni terhubung dengan koneksi internet. Kaplan dan Haenlin (2010) 

mendifinisikan Media Sosial adalah suatu grup aplikasi berbasis internet 

yang menggunkan ideologi dan tehnologi Web 2.0, dimana pengguna dapat 

membuat atau bertukar informasi pada aplikasi tersebut. Beberapa miliki 

jutaan pengguna di Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Blog, dan lainnya 

Bagi para pemasar media sosial merupakan suatu potensi dan 

kesempatan yang sangat besar untuk digunakan sebagai salah satu alat 

komunikasi pemasaran. Hal ini melihat bagaimana sosial media 

memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dengan jutaan 

pengguna lainnya (Williams dkk. 2012).  Selain itu, pengguna media sosial 

dapat menggakses kapan saja dan dimana saja, karena selain dikases melalui 

komputer dapat diakses melalui mobile/smart phone. Media sosial yang 

memberikan peluang bagi para pemasar untuk dapat melakukan komunikasi 

pemasaran kapan saja dan dimana saja. 

Terdapat beberapa hal penting dalam komunikasi pemasaran 

melalui media sosial. Pertama adalah Customer Engagement atau memikat 

konsumen. Motivasi individu menggunakan media sosial adalah untuk 

berinteraksi sosial. Customer engagement adalah hubungan antara 

pelanggan dan organisasi dapat dibentuk ketika pelanggan tidak hanya 

melakukan konsumsi, akan tetapi memberi kontribusi dan berkreasi 

terhadap organisasi atau brand. Dalam melakukan engagement melalui 

media sosial, organisasi diharapakan melakukan dengan cara friendly, 

menyenangkan, terbuka, empati, dan suportif. Selain itu organisasi harus 

dapat memegang sifat jujur, tulus, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab 

(Men dan Tsai, 2015). Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk 
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melihat keterikatan konsumen dalam media sosial ialah memberikan 

komentar pada postingan di media sosial perusahan. 

Kedua adalah viral marketing. Menurut Wigstrom dan Wigmo 

(2010), Viral marketing adalah membuat pesan pemasaran atau advertising 

yang bertujuan untuk disebarkan melalui online word of mouth (WOM). 

Dalam konteks media sosial, WOM yang dimaksud ialah pesan dari 

perusahaan menjadi pembicaraan banyak pengguna media sosial. Disinilah 

pentingnya buzz marketing mengunakan WOM untuk menyebarkan pen-

galaman, opini, atau informasi konsumen mengenai brand atau perusahaan 

kepada sesama pengguna media sosial. Buzz marketing sendiri terbagi 

menjadi dua jenis yaitu, konsumen ke konsumen atau buzzer ke konsumen 

(Wigstrom dan Wigmo. 2011).  

Buzzer adalah brand ambasaddor atau orang yang tunjuk perusahaan 

untuk mewakili perusahaan tersebut. Dalam media sosial pengguna yang 

rekomendasinya sering atau dipercaya oleh penggguna media sosial yang lain 

disebut influencer. Influencer inilah yang kerap digunakan perusahaan untuk 

menjadi buzzer dalam proses komunikasi pemasaran di media sosial. Para 

pemasar menggunakan peran para Influencer untuk melakukan komunikasi 

pemasaran kepada target konsumen, karena rekomendasi dari mereka lebih 

dipercaya dan dapat mempengaruhi jejeringnya atau peer influence (Katona, 

Zubcsek, Sarvay. 2011). 

Pada penelitian ini, teori mengenai media sosial sebagai tools  

komunikasi pemasaran guna melihat bagaimana Mahar Agung menggunakan 

Instagram, khususnya dalam proses Customer Engagement dan viral 

marketing. Untuk yang hal yang terakhir, peneliti khususnya melihat 

bagaimana Mahar Agung memanfaatkan para influencer atau dalam 

Instgram kerpa disebut Selebgram, dalam melancarkan komunikasi 

pemasarannya. 

1.5.5  Brand Awareness 

  Brand Awareness—atau kerap disebut kesadaran merek—

merupakan hal penting bagi sebuah perusahaan. Kesadaran Merek dapat 

menjadi salah satu penentu bagi suatu perusahaan atau produknya untuk 

dapat bersaing di market place. Kesadaran merek sendiri dapat diartikan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN... ADITYA RAHMAN



 

27 
 

sebagai kesanggupan calon pembeli mengenali atau mengingat kembali 

suatu merek yang merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Rangkuti 

2002: 40). Hal tersebut merujuk pada kekuatan dari keberadaan suatu merek 

pada pikiran konsumen. Semakin kuatnya kesadaran merek di benak calon 

pembeli, semakin besar pula kemungkinan suatu produk untuk dopilih, 

sebab merek tersebut dianggap cukup kompeten dibidangnya. 

 Kesadaran merek harus diartikan sebagai sebuah proses. Hal tersebut 

berarti kesadaran merek meliputi suatu proses mulai dari perasaan tidak 

mengenal merek itu hingga yakin bahwa suatu merek adalah unggulan di 

kelasnya, baik itu produk manufaktur atau jasa.  

 Brand awareness merupakan salah satu komponen penting dalam 

ekuitas merek karena berkaitan dengan seberapa kuat keberadaan suatu 

merek dalam pikiran konsumen. Suatu merek sudah dapat menancap di 

benak konsumen maka akan sulit bagi merek tersebut untuk digeser oleh 

merek lain. Sehingga, meskipun setiap hari konsumen dipenuhi dengan 

pesan-pesan pemasaran  dari produk lain, konsumen akan selalu mengingat 

merek yang sudah dikenal sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Peter dan Olson (2000: 32) menyatakan tingkat brand 

awareness dapat diukur dengan meminta konsumen untuk menyebutkan 

nama brand yang mana yang dianggap akrab oleh konsumen. Apakah 

pengingatan ulang atau brand awarenss sudah mulai memadai tergantung 

pada dimana dan kapan suatu keputusan pembelian dilakukan. Melihat 

pentingnya posisi inilah maka tak salah jika brand awareness kerap 

dianggap sebagai tujuan umum dari komunikasi pemasaran (Peter dan 

Olson 2000:31).  

 Brand awareness sebagai proses memiliki beberapa tingkatan dari 

tingkatan yang paling rendah (tidak menyadari brand) sampai tingkatan 

yang paling tinggi yaitu Top of Mind, yang bisa digambarkan dalam sebuah 

piramida. Piramida brand awareness dari tingkat rendah sampai tingkat 

tertinggi adalah sebagai berikut  
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Gambar 1.3 Piramida Brand Awareness  
Sumber: (Durianto 2004: 7) 

 
 Semakin tinggi level brand awareness berarti suatu merek makin 

diingat atau berada di benak konsumen disbanding merek lainnya. Adapaun 

penjelasan singkat dari piramida brand awareness, antara lain: 

1. Unaware brand  (tidak  menyadari  merek)   

tingkat terendah dalam piramida merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya suatu merek; 

2. Brand Recognition (pengenalan  merek)  

tingkat minimal kesadaran  merek di mana hal ini penting ketika seorang 

pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelin; 

3. Brand Recall (pengingatan kembali merek)  

pengingatan kembali terhadap merek tanpa lewat bantuan karena 

berbeda dengan tugas pengenalan; 

4. Top of Mind (puncak pikiran)  

merek yang pertama kali diingat  ketika konsumen ditanya tentang 

kategori  suatu produk yang dapat diingat kembali secara spontan tanpa 

bantuan (Durianto 2004: 7-8) 

 Peningkatan posisi suatu merek dalam piramida diatas mencerminkan 

upayamya dalam melancarkan komunikasi pemasarannya. Semakin tinggi 

tingkatan suatu brand berada di piramida brand awareness tersebut, semakin 

Top of Mind

Brand Recall

Brand Recognition

Unaware of Brand
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besar pula usaha dan komitmen suatu merek memperkenalkan produk 

kepada masyarakat. Poin utama dari komunikasi pemasaran yang dimaksud 

ialah membangun image yang kuat dan dipercaya mempunyai nilai yang 

menguntungkan dan memberikan solusi akan kebutuhan masyarakat, dalam 

konteks penelitian ini adalah jasa wedding organizer. 

 Pembangunan citra yang positif dapat dilakukan dengan secara rutin 

menujukkan beberapa hal yang dapat meyakinkan konsumen untuk 

mengguanakan suatu merek. Untuk hal ini, Durianto (2004) menjelaskan 

beberapa alasan yang dapat timbul mengapa seseorang dapat mengenali 

sebuah brand antara lain: (1) Perusahaan telah melakukan promosi secara 

terus menerus; (2) Perusahaan telah bergerak untuk waktu dalam yang 

cukup meyakinkan konsumen atau berpengalaman; (3) Perusahaan telah 

melakukan distribusi secara luas (4)  Brand tersebut adalah brand yang 

sukses dan orang lain juga menggunakan brand tersebut.  

 Peningkatan Brand Awareness tentu menopang kinerja suatu 

perusahaan. Meskipun tidak secara langsung terkait, melalui pembangunan 

kesadaran merek ke publik memiliki dampak positif untuk penjualan suatu 

produk. Hal ini dikarenakan, dalam keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk, biasanya konsumen akan membeli produk dari merek yang 

telah dikenalnya. 

 

1.6     Metodologi Penelitian 

1.6.1  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi 

Kasus dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut Moleong (2001), 

pendekatan penelitian kualitatif merujuk pada prosedur-prosedur riset yang 

menghasilkan data kualitatif, ungakapan atau catatan orang itu sendiri atau 

tingkah laku mereka yang terobservasi. Pendekatan ini mengarah pada 

keadaan dan individeu secara holistic. Sehingga pokok kajiannya, baik 

sebuah organisasi atau individu, tidak akan di redusir kepada variabel yang 
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telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, akan 

tetapi dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. 

 Adapun metode studi kasus dipilih studi kasus dapat diartikan 

sebagai suatu teknik mempelajari seseorang subjek penelitian secara 

mendalam Lebih lanjut terdapat kelebihan metode studi kasus, antara lain: 

(1) studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti; (2) 

studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa 

yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari; (3) Studi kasus merupakan 

sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden; 

(4) Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan 

bagi penilaian (Lincoln dan Guba dalam Mulyana 2004: 201). 

 Melalui metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif-deskriptif 

ini peneliti dapat mengamati dan menganalisis hingga menggambarkan 

suatu fenomena yang diteliti, yakni strategi komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh Mahar Agung Organizer pada media sosial Instagram.  

 

1.6.2 Unit Analisis 

 Unit analisis adalah sumber informasi mengenai variable yang akan 

diolah pada tahap analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

narasi-narasi kualitatif yang merupakan hasil pengamatan (observasi) 

maupun hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan 

permasalahan penelitian, yakni strategi komunikasi pemasaran Mahar 

Agung Organizer melalui Instragam. 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah 

dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh 

data primer, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam (in-

depth Interview). 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

 Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Moleong (2005) menyebutkan, 
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wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara 

mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan 

diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara in-depth adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau 

orang yang diwawancarai (dalam hal ini si produser teks), dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Sutopo, 2006: 72).  

 

2. Observasi 

 Observasi adalah suatu metode dalam mengumpulkan data-data 

primer dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian, yaitu 

perusahaan Mahar Agung Wedding Organizer khususnya konten-

konten pada akun Instragram @maharagung.organizer. 

 Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung terhadap 

beberapa informan yang relevan dalam menjawab permasalahan 

penelitian. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk menggali 

informasi secara mendalam, menelusuri bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Mahar Agung Organizer guna meningkatkan 

brand awareness dengan menggunakan Instagram. 

  

1.6.4 Teknik Penentuan Informan 

 Informan dalam penelitian kualitatif dipilih untuk mendapatkan 

informasi guna mendukung data yang diperoleh, dan sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Untuk itu, informan harus ditetapkan terlebih 

dahulu pada bidang yang sesuai dengan tema penelitian. Informan-informan 

tersebut diminta untuk bertukar pikiran dengan penulis, berbicara, atau 

membandingkan suatu kasus yang ditemukan oleh subjek lain, sehingga 

informan yang dipikih haruslah sesuai dengan kriteria yang berlaku guna 

menghindari data yang kurang akurat. Kriteria-kriteria yang dimaksud 

dalam menentukan informan tersebut menurut Spradley dalam Faisal (1990) 

antara lain:  
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1. Subjek yang sudah lama tinggal secara intensif dan menyatu 

dengan kegiatan yang menjadi objek penelitian 

2. Subjek yang masih terlibat secara aktif pada lingkungan yang 

menjadi sasaran penelitian 

3. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk 

dimintai informasi 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung 

diolah terlebih dahulu 

5. Subjek yang masih tergolong asing dengan peneliti. 

 Penempatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang 

singkat banyak informasi yang dapat dijangkau, sehingga dijadikan 

informan sampling, karena informan dijadikan atau dimanfaatkan untuk 

berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang 

ditemukan oleh subyek lain. Informan dalam penelitian ini adalah: 

1. dr. Dwi Wijayanto, yang bertindak selaku owner dari Mahar Agung 

Organizer 

2. Nidya Putri Rahardini, yang bertindak selaku Staff Marketing Digital 

Mahar Agung Group 

3. Rizky Akbar Tama, yang bertindak selaku Manager Marketing Mahar 

Agung Group 

4. Andyta Fitria Fajriri yang bertindak selaku klien Mahar Agung pada 

11 Februari 2017 

 

1.6.5 Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian 

kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi 

menjadi dua, yaitu data lapangan dan data jadi. Data lapangan berupa data 

lisan dan data tertulis dari hasil in-dept interview terhadap informan. Peneliti 

membuat transkrip dari seluruh hasil wawancara. Sedangkan, data jadi yaitu 

berupa data perusahaan Mahar Agung Organizer. Peneliti kemudian 

mengelompokan data yang diperoleh secara kategoris Setelah itu, peneliti 
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menyeleksi dan melakukan penyederhanaan data-data yang telah diperoleh 

supaya lebih fokus dan memudahkan analisis data. 

 

1.6.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 

(2001:103) adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan 

oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

hipotesis itu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

menurut Moleong adalah: 

1. Data yang terkumpul dikategorikan dan dipilah-pilah menurut jenis 

datanya. 

2. Melakukan seleksi terhadap data mana yang dianggap data inti yang 

berkaitan langsung dengan permasalahan dan mana yang hanya 

merupakan data pendukung 

3. Menelaah, mengkaji dan mempelajari lebih dalam data tersebut 

kemudian melakukan interpretasi data untuk mencari solusi dalam 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 
 

  Tahap pengolahan data ini merupakan penyederhanaan data yang 

telah diperoleh, peneliti akan menyeleksi data tersebut sesuai kebutuhan 

peneliti. Setelah diseleksi, peneliti masuk pada tahap kategorisasi dimana 

peneliti akan mengelompokkannya menjadi satu sesuai tematik dan 

kemiripan data yang diperoleh, yang akan dikaitkan pula dengan literature-

literature dan teori yang relevan. Jika ternyata ditemukan kategori yang 

dianggap belum sesuai atau dirasa kurang mendalam, peneliti akan 

melakukan wawancara ulang dengan informan sehingga ditemukan 

kejelasannya. Ketika data dianggap telah cukup, maka wawancara 

dihentikan dan selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data. 

Langkah selanjutnya dari analisis yang telah dibuat oleh peneliti, akan 

ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti 

kemukakan sebelumnya.  
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