BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
1. Strategi Komunikasi
Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen
(management) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tetapi untuk mencapai
tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya
menunjukkan arah saja, melainkan harus menujukkan taktik operasionalnya.
Demikianlah pula strategi komunikasi yang merupakan panduan dari
perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu
tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat
menujukkan bagaimana operasionalnya secara taktik yang harus dilakukan.
Dalam arti lain bahwa pendekatan dapat berbeda sewaktu-waktu bergantung pada
situasi dan kondisi. (Effendy, 2003 : 301)
Menurut Anwar Arifin (1984 : 72-78) dalam bukunya yang berjudul
Strategi Komunikasi : Suatu Pengantar Ringkas, menyebutkan beberapa langkah
yang harus dijalankan untuk menyusun strategi komunikasi yaitu:
a. Mengenal khalayak
Merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha untuk
mencapai komunikasi yang efektif. Pemilihan khalayak harus didasarkan pada
pengetahuan dan pemahaman yang tepat. Syarat utama dalam mempengaruhi
khalayak dalam pesan tersebut ialah mampu untuk membangkitkan perhatian
khalayak.
b.

Menyusun pesan

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah kedua dalam
penyusunan strategi ialah menyusun pesan. Pesan dapat terbentuk dengan
menentukan tema atau materi.
c. Menentukan tujuan
Tujuan komunikasi menentukan kearah mana fokus strategi yang akan
digunakan.
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d. Menetapkan metode dan memilih media yang digunakan
Untuk mencapai efektivitas dari suatu komunikasi selain akan tergantung
dari kemantapan isi pesan yang diseleraskan dengan kondisi khalayak dan
sebagainya,

maka

juga

akan

turut

dipengaruhi

oleh

metode-metode

penyampaiannya kepada sasaran.

2. Marketing Public Relations (MPR)
Marketing Public Relations (MPR) Thomas L. Harris menjelaskan tentang
konsep Marketing Public Relations sebagai berikut : Marketing Public Relations
adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasian programprogram yang dapat merangsang atau membangun brand awareness kepada
konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan
melalui kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identifikasi
perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan
bagi para konsumennya. (Thomas L. Harris yang dikutip Ruslan, 2005:245)
Menurut Ruslan definisi Marketing Public Relations mengatakan bahwa
Marketing Public Relations adalah perpaduan antara pelaksanaan program dan
strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja Public Relations dalam upaya
meluaskan pemasaran dan demi tercapainya kepuasan konsumen. Dari pengertian
diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara
pemasaran dan Public Relations, Public Relations merupakan bagian dari kegiatan
pemasaran dimana keduanya sama-sama berhubungan dengan publik (tamu)
untuk memperkuat hubungan baik antara tamu dengan perusahaan sehingga dapat
menambah nilai bagi perusahaan di mata publik. (Ruslan, 2005:245)
Kesimpulannya Marketing Public Relations merupakan gabungan antara
rencana pemasaran dan pelaksanaan strategi pemasaran serta kegiatan rencana
kerja Public Relation. Fungsi utama humas menurut Sulaksana (2005:124) adalah
menjalin hubungan dengan pers, publisitas produk, komunikasi korporat, lobi, dan
konseling.
Sedangkan peranan PR (humas) menurut Ruslan (2007:10) adalah :
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1) Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau
lembaga yang diwakili dengan publiknya.
2) Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif
dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.
3) Peran backup management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi
manajemen perusahaan
4) Membentuk

corporate

image,

artinya

peranan

PR

berupaya

membangun citra bagi perusahaan atau lembaga.
Kehumasan seperti periklanan sangat erat kaitannya dengan industri
pemasaran dan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dalam menjalankan
bisnis. Oleh karena itu, pekerjaan kehumasan sangat erat kaitannya dengan fungsi
keuangan dan produksi.
Fungsi-fungsi PR juga bisa diterapkan dalam rangka menunjang suatu
paduan strategi pemasaran (marketing mix), dimana kegiatan-kegiatan periklanan
merupakan salah satu unsurnya. Kombinasi dari strategi pemasaran itu sendiri
meliputi pemilihan nama produk, metode, gaya pengemasan, riset pasar,
penentuan harga, penjualan, distribusi serta penyediaan jasa purna-jurnal. Seluruh
elemen itu membutuhkan niat baik (good will). Arti penting dari kehumasan itu
sendiri terletak pada kemampuannya dalam menunjang pendidikan pasar (market
education), yakni menjadi konsumen yang mengetahui keberadaan serta
kegunaan-kegunaan produk-produk yang ditawarkan, dan ternyata sangat
menentukan

keberhasilan

upaya-upaya

periklanan

yang

dilakukan

oleh

perusahaan.
Kegiatan – kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Kakena
Craft House salah satunya terdiri dari aktivitas Marketing Public Relation.
Pencetus Marketing Public Relation Thomas (Harris, 2006) mendefinisikan
Marketing Public Relations adalah
“proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pengevaluasian program – program yang mendorong pembelian dan
tingkat kepuasan konsumen melalui komunikasi dua arah mengenai
informasi yang memiliki kredibilitas dan melalui kesan serta pesan yang
mengasosiasikan perusahaan, merek dan produknya sesuai dengan tujuan
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yang dibutuhkan yaitu kebutuhan, keinginan, perhatian dan kepentingan
konsumen”
Berdasarkan pernyataan tersebut, Marketing Public Relation
memfokuskan kepada perkenalan produk hingga merangsang pembelian terhadap
konsumen dengan melibatkan beberapa proses seperti rancangan, pelaksanaan dan
evaluasi program yang merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Marketing
Public Relation memiliki beberapa tujuan salah satunya untuk membangun brand
awareness dengan cara melakukan komunikasi terus menerus dari perusahaan dan
semua produk yang dimiliki akan sesuai dengan kebutuhan konsumen, keinginan
konsumen, perhatian konsumen, dan kesan yang baik yang dapat merangsang
penjualan (Ruslan, 2002). Pernyataan tersebut yang memberikan perbedaan antara
Marketing Public Relations dan Public Relation.
Marketing Public Relation bermula ketika Philip Kotler mengusung
hubungan antara power dan Public Relations dalam gagasan pemasaran. Kotler
mengatakan :
“mega marketing is the strategically coordinated applications of economic,
psychological, political and Public Relations skills to gain cooperation of
number of parties in order to enter and or operate in a given marker”
(Philip Kotler, 2006:23)
Pendapat tersebut secara garis besar menyatakan bahwa mega marketing
adalah strategi pemasaran yang dapat diaplikasikan ke ranah politik, ekonomi, dan
publikasi. Thomas L Haris menyempurnakan konsep dengan mengatakan.
“Marketing Public Relations merupakan bagian dari Public Relations yang
berfokus pada pemberian informasi dan juga proses perencanaan dan
evaluasi program, yang mendorong pembelian dan pelanggan melalui
komunikasi informasi dan kesan yang kredibel yang dapat
mengidentifikasi perusahaan dan produk mereka dengan kebutuhan,
perhatian pelanggan” (Harris, 2006).
Munculnya Marketing Public Relation adalah hal yang didasarkan pada
komunikasi dua arah agar mendapatkan opini publik melalui perkembangan
teknologi informasi serta pertimbangan efektivitas pemasaran hingga diharapkan
bisa mengurangi biaya produksi (Nasurllah & Saputra, 2011).
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Menurut Kotler (1993) dalam (Nasrullah & Saputra, 2011) menjelaskan
perlunya strategi Marketing Public Relation. Ia berpendapat bahwa peningkatan
biaya promosi beriklan tidak diimbangi dengan keuntungan dan hasil dari ruang
terbatas. Melalui persaingan ketat dalam promosi dan publikasi melalui media
cetak dan lain lain, karena pasar menawarkan banyak pilihan atau produk, selera
konsumen berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Kesan atau minat yang
terus berkurang karena pesan dalam iklan sekarang cenderung banyak dan
membosankan. Berdasarkan pernyataan ini Marketing Public Relation harus
berbeda dalam unsur biaya, keefektifan pesan, dan dapat mengetahui keinginan
konsumen.

3. Brand Awareness
Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk
mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari
kategori produk tertentu (Suryaatmaja, 2008:7).
Pengaruh kesadaran merek (brand awareness) terhadap kekuatan suatu
merek (brand equity) secara keseluruhan dapat bergantung pada sejauh mana
tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. Bagaimana merek tersebut
dapat menembus ingatan konsumen sehingga ketika ditanyakan merek dari suatu
kategori tertentu maka konsumen akan dengan spontan menjawab merek x
(Suryaatmaja, 2008:7).
Kesadaran merek adalah suatu respons konsumen terhadap suatu merek
sekaligus pengukuran sejauh mana konsumen peduli dan memahami keberadaan
merek tersebut. Kesadaran merek juga dapat dijelaskan sebagai kekuatan sebuah
merek yang diingat oleh konsumen dan tercermin dari kemampuan konsumen itu
sendiri untuk mengenali merek dalam berbagai kondisi (Suryaatmaja, 2008:7).
Secara tingkatan kesadaran merek dari diagram tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut (Kertamukti, 2015:95-96).
a. Top of mind (puncak pikiran), Penyebutan merek tertentu pada pertama
kali merupakan puncak pikiran, dengan kata lain merek tersebut
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merupakan merek utama yang terdapat dalam benak konsumen di
antara merek lainnya.
b. Brand recall (pengingatan kembali terhadap merek), Hal ini dilakukan
dengan meminta seseorang menyebutkan merek tertentu dalam suatu
kelas produk tanpa bantuan.
c. Brand recognition (pengenalan merek), tingkat minimal dari kesadaran
merek. Hal ini penting terutama saat pembeli memilih merek saat
melakukan pembelian.
d. Unaware of brand, yaitu tingkatan yang paling rendah dalam piramida
kesadaran merek, dimana konsumen tidak menyadari akan adanya
suatu merek. (Rangkuti, 2009:40)

4. Whalen's 7 step Strategic Planning Process
Model perencanaan ini menggabungkan semua langkah atau rencana
strategis yang dapat diterapkan dalam keseluruhan perencanaan Marketing Public
Relations.
1) Analisa Situasi
Proses analisa situasi yang dilakukan untuk mendefinisikan dan
menganalisa keadaan yang sedang terjadi di perusahaan. Analisis situasi
ini dapat dilakukan dengan mengacu penggunaan SWOT yang terdiri dari
Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Menurut Gregory (2010:57)
Strength dan Weakness merupakan kelebihan serta kekurangan dari faktorfaktor internal perusahaan. Sedangkan untuk Opportunity dan Threat
merupakan faktor-faktor eksternal perusahaan.
2) Objektif
Saat menentukan objektif dipastikan harus specific, measurable
atau dengan kata lain harus dapat diukur dan spesifik. Penentuan objektif
dibagi menjadi dua bagian yaitu output (jangka pendek) dan input (jangka
panjang). Penentuan objektif output lebih bersifat pada pengukuran hasil
pencapaian perusahaan dalam bentuk angka. Sedangkan outcome
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merupakan hasil secara jangka panjang seperti perubahan perilaku yang
diharapkan oleh perusahaan.
3) Strategi

Menurut P. Robins dalam Cutlip (2006: 353) strategi dapat
didefinisikan sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang
dan adopsi upaya pelaksanaan serta alokasi sumber daya yang diperlukan
untuk mencapai tujuan tersebut.
Kecermatan

dalam

pembuatan

strategi

berguna

untuk

menghasilkan :
a) Program terpadu dimana keseluruhan upaya akan menghasilkan
pencapaian yang pasti untuk tujuan spesifik.
b) Membangun partisipasi dan dukungan manajemen
c) Program yang lebih positif bukan defensive
d) Pertimbangan yang cermat terhadap pemilihan tema, timing dan
taktik.

4) Target
Setelah menentukan strategi yang digunakan, langkah selanjutnya
dalam perencanaan kegiatan PR adalah penentuan target yang disesuaikan
dengan tujuan serta strategi yang telah ditetapkan pada langkah
sebelumnya. Pesan yang disampaikan harus memberikan alasan untuk
konsumen mengetahui brand baru yang sedang dalam pertumbuhan
“Kakena Craft House” sehingga analisis target audience sangatlah penting.

5) Pesan
Bersifat persuasif merupakan hal yang harus ada pada saat
menentukan pesan yang akan disampaikan kepada audiens, sehingga pesan
yang diterima publik menjadi target kegiatan Marketing Public Relation.
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6) Taktik
Taktik merupakan bagian dimana strategi yang telah ditentukan di
awal dibagi menjadi kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam
berbagai program kecil. Cutlip (2006:360) mengungkapkan perbedaan
antara strategi dan taktik yaitu strategi biasanya mengacu kepada konsep,
pendekatan atau rencana umum untuk program yang didesain guna
mencapai tujuan sedangkan taktik mengacu pada level operasional.
Sedangkan pada perencanaan taktik, jangan lupa mempertimbangkan dan
menentukan budget yang digunakan.

7) Evaluasi
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses perencanaan PR, hal
yang dilakukan adalah mengukur hasil dari kegiatan Marketing Public
Relation yang telah dilakukan. Evaluasi sendiri sangat erat kaitannya
dengan penentuan objektif di langkah kedua karena yang diukur pada
bagian ini adalah apalah objektif pada langkah kedua tercapai atau tidak.
Mengenai pada tahap pengukuran ini dengan mengukur output (jangka
panjang) dan outcome (jangka pendek) dari kegiatan PR yang dilakukan. Dalam
Wasesa (2005: 245), pengukuran output dapat dilakukan dengan :

a. Output :
1) Rupiah dalam publikasi. Space pemberitaan di media diukur
luasnya, lalu dikonversikan dengan biaya yang harus dikeluarkan
jika perusahaan harus beriklan.
2) Pengunjung event dan tracking sikap. Jumlah pengunjung menjadi
output dari kegiatan tersebut.

b. Outcome :
1) Riset persepsi melakukan riset perubahan sikap atau persepsi yang
terbentuk dalam benak. Terdapat 2 macam riset yaitu : riset
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mandiri (riset langsung ke lapangan dengan menggunakan
beberapa alat ukur) dan riset.
2) Gendongan (riset gabungan dengan berbagai riset Marketing
Public Relations untuk melihat persepsi publik terhadap sebuah
merek).

Gambar Whalen’s 7 Step Strategic Planning Process

Sumber 2.1 Haris dan Whalen (2006:56)
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5. Marketing Public Relation Tools
Setelah dibahas mengenai Marketing Public Relation dimana fokusnya
untuk memasarkan, merangsang, menjual, dan membangun citra terhadap sebuah
merek produk, diperlukan tools agar perusahaan dapat melaksanakan Marketing
Public Relationnya. Dengan menggunakan Marketing Public Relation tool dan
aktivitasnya yang telah terbukti, akan membantu citra, perilaku, dan sikap yang
baik kepada bisnis anda yang membantu mengubah audien menjadi konsumen.
Berdasarkan definisi tersebut Marketing Public Relation tools membantu
membawa hal yang diinginkan kepada perusahaan. Kotler & Keller dalam (Kotler,
Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009) mengidentifikasi alat – alat yang
digunakan oleh Marketing Public Relations untuk menjalankan aktivitasnya yang
terdiri dari tujuh alat yaitu:
1) Publication merupakan cara perusahaan memperluas jangkauan produk
atau merek mereka agar dapat menarik dan mempengaruhi minat pembeli
yang dituju. Bentuk aktivitas publikasi yang dilakukan seperti poster,
pamflet, video, audio, majalah, katalog, brosur dan media perusahaan.
2) Identity media adalah identitas yang dimiliki perusahaan sebagai pembeda
dengan perusahaan lainnya biasanya berupa logo, tagline, warna, dan
aksesoris perusahaan. Perbedaan ini akan menjadi unsur pembeda dari
maraknya persaingan dari produsen – produsen lainya di mata publik.
3) News berita adalah cara menyampaikan informasi melalui peristiwa atau
acara yang berhubungan dengan perusahaan, dan biasanya dimuat di
media cetak dan online. Pelaku Marketing Public Relation harus dapat
mengolah berita agar media ingin meliput perusahaan yang dimiliki. Berita
ini harus diolah sedemikian rupa agar image yang terpampang kepada
konsumen tetap positif. Selain pemilihan berita saluran dari media
penyalur berita juga harus dikemas dengan baik.
4) Event acara adalah metode untuk menarik perhatian serta merangsang
minat konsumen terhadap produk sekaligus memperoleh berita tentang
organisasinya melalui peristiwa seperti kompetisi, eksibisi, seminar,
konferensi, dan peringatan hari adi.
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5) Speeches adalah tokoh – tokoh yang akan diasosiasikan kepada organisasi
untuk merepresentasikan perusahaan, biasanya dijadikan dalam diskusi
dalam media seperti televisi, radio atau seminar.
6) Telephone information adalah menyediakan pelayanan publik seperti
telepon pelanggan, agar mereka dapat memperoleh informasi yang
diperlukan terkait perusahaan.
7) Sponsorship perusahaan bisa memperoleh simpati publik melalui itikad
baik dengan cara memberikan dukungan berupa uang maupun bentuk
lainya kepada acara - acara tertentu.

6. Konsumen

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.
Pada hakikatnya kebutuhan konsumen akan mengalami perubahan dalam
hidupnya sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan
tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dalam mengambil
keputusan pembelian atau penggunaan suatu produk barang dan jasa. (Keller, K.
L., & Lehmann, D. R. (2006). Journal, Vol. 31-38 Jee Young Chung, 2013)
“In essence, consumer needs will experience deep changes life in
line with social, economic and cultural changes. Change This will affect
consumer behavior, namely in taking Decision on the purchase or use of a
product or service.”
Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur
definisi konsumen :
a. Setiap orang subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap
orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun
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istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual
yang lazim disebut nature person atau termasuk bahan hukum
(rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga
bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang
perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen
adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai”
menekankan bahwa konsumen adalah pemakai akhir (end user). dalam
hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan
suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari
transaksi jual beli.
c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa,
sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata istilah
“produk”. Saat ini “produk” mengacu pada barang atau jasa. UndangUndang Perlindungan Konsumen mendefinisikan produk sebagai
benda berwujud dan tidak berwujud yang bergerak atau bergerak, baik
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, digunakan atau dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen.
d. Yang tersedia dalam masyarakat barang dan/atau jasa yang ditawarkan
kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga
ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang
makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh
masyarakat konsumen.
e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain
transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan
bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa
itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya),
bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
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f. Barang dan/atau jasa tidak digunakan untuk perdagangan. Penekanan
pengertian konsumen dalam uupk yakni hanya konsumen akhir.
Pembatasan ini dapat digunakan dalam peraturan perlindungan
konsumen

di

berbagai

Negara.

Undang-undang

perlindungan

konsumen memiliki aspek hukum yang lebih luas, salah satu aspeknya
adalah

perlindungan

konsumen.

Misalnya

bagaimana

cara

mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah
Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang. (Wisdaningrum,
Oktavima. 2013)
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B. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berisikan penelitian-penelitian sebelumnya yang
relevan terhadap penelitian skripsi ini. melalui temuan pada skripsi sebelumnya
kemudian dijadikan arahan dalam melakukan observasi mengenai penelitian yang
akan dibahas dalam penelitian ini.

Table Penelitian Terdahulu 1
Untuk mengetahui strategi Marketing Public Relation dan aktivitas
Kakena Craft House dalam membangun awareness konsumen

Judul jurnal
Nama penulis
Tahun
Metode penelitian
Hasil penelitian

Viral Marketing Sebagai Strategi dalam
Membangun Brand awareness (Studi Deskriptif
Kualitatif pada Fanpage Facebook Indihome
Witel Yogyakarta)
Imam Adriyan
2018
Kualitatif
Peneliti mengenai brand awareness
masyarakat Yogyakarta terhadap produk
Indihome masih terbilang kurang baik. Maka
dari
itu
Indihome
Witel
Yogyakarta
menggunakan viral marketing melalui fanpage
facebook sebagai salah satu strategi untuk
membangun brand awareness masyarakat
Yogyakarta tersebut terhadap produk Indihome.
Instrumen yang terdapat dalam viral marketing
seperti
search
engine,
customer
recommendation, lingking, affiliate programs,
free
service,
Sweepstakes,
communities,
reference list, newsletter, product tests, list of
prospective buyer, dan chatrooms menjadi salah
satu faktor pendukung berjalannya viral
marketing dengan baik.
Meskipun tidak semua instrumen viral
marketing tersebut diterapkan pada fanpage
facebook Indihome Witel Yogyakarta, Namun
viral marketing sebagai strategi yang dijalankan
melalui fanpage facebook tersebut telah
membangun brand awareness masyarakat
Yogyakarta terhadap produk Indihome serta
telah membuat brand produk Indihome lebih
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Perbandingan

banyak mengarah pada tingkat top of mind atau
berada pada puncak pikiran konsumen atau
pelanggan.
Tujuan utama dari penelitian sebelumnya
adalah untuk mengetahui strategi komunikasi
serta taktik yang tepat digunakan dalam
membantuk brand awareness perusahaan di
mata masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan
tujuan penelitian yang akan dilakukan, dimana
penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan
untuk mengetahui strategi Marketing Public
Relation dan aktivitas brand dalam membangun
kesadaran konsumen
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Table Penelitian Terdahulu 2
Judul jurnal

Nama penulis
Tahun
Metode penelitian
Hasil penelitian

Perbandingan

Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial
Instagram (Studi Deskriptif Pada Akun
@Subur_Batik)
Dewi Untari
2018
Kualitatif
Hasil penelitian menunjukan hasil penjualan
sebelum mengunakan instagram subur batik
dalam satu bulan hanya menjual 70 kain batik
dengan keuntungn Rp 10.000 untuk 1 buah kain
batik maka dalam satu bulan subur batik hanya
mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000.
Setelah mengunakan penjualan melalui media
sosial instagram akun subur batik mengalami
peningkatan dilihat dari tabel dalam satu bulan
subur batik dapat menjual 200 sampai 500 kain
batik.
Karena media sosial merupakan salah satu
cara yang ampuh untuk mempromosikan produk
barang dan jasa melalui internet marketing.
Caranya mudah sederhana tetapi memiliki efek
yang luar biasa. Dengan 700 juta pengguna aktif
setiap bulannya, kekuatan dan jangkauan
Instagram memang tidak dapat disangkal.
Instagram memang dimulai sebagai aplikasi foto
sederhana. Tetapi sekarang, Instagram telah
mengalami banyak perubahan dan menjadi
sebuah platform yang memungkinkan pengguna
membangun identitas visual bisnis mereka.
Penting untuk diingat bahwa pengguna
Instagram menghargai konten berkualitas tinggi.
Foto dan video yang memberi audiens informasi
menarik dengan cara baru dan unik. Dengan
mengoptimalkan konten subur batik yang berisi
tulisan nada menghibur hingga mendorong
keterlibatan pelanggan. Mungkin ide untuk
menciptakan dan mengelola platform yang
menangkap identitas visual merek subur batik
terdengar mengintimidasi pada awalnya. Namun
akan membuat Instagram menyenangkan dan
mudah.
Tujuan utama dari penelitian sebelumnya
adalah untuk mengetahui kefektifitas dari

23

pembuatan konten di media sosial untuk
meningkatkan kesadaran akan merk. Meski
memiliki kesamaan media yang dibahas, namun
penelitian yang akan dilakukan ini tidak hanya
membahas mengenai kefektifan media sosial
dalam meningkatkan kesadaran akan merk
namun juga membahas mengenai Marketing
Public Relation beserta “tools” yang dipakai
secara lebih detail.
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Table Penelitian Terdahulu 3
Judul jurnal
Nama penulis
Tahun
Metode penelitian
Hasil penelitian

Perbandingan

Strategi Digital Content Marketing Eiger
Melalui Media Sosial Instagram
Mutiara Rizky Setiawan
2016
Kualitatif
Memanfaatkan media sosial sebagai media
pemasaran saja tidak cukup, dibutuhkan sebuah
strategi pemasaran yang tepat sehingga sebuah
konten yang ada di media sosial dapat untuk
menarik audiens. Strategi content marketing ini
sedang dilakukan oleh Eiger untuk menciptakan
customer engagement bagi pengikutnya di
Instagram. Hal unik dari kasus ini ialah jumlah
pengikut akun Instagram @eigeradventure terus
bertambah sekitar 1000 pengikut baru setiap
harinya, dan konten-konten di Instagramnya
yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji : (1) Penggunaan content marketing
sebagai strategi pemasaran Eiger Adventure di
Instagram;(2) Proses digital content marketing
yang dilakukan oleh Eiger Adventure di
Instagram; (3) Implementasi content marketing
di instagram dalam menciptakan customer
engagement; (4) langkah-langkah customer
engagement di Instagram Eiger. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari
penelitian ini yakni terdapat alasan penggunaan
content marketing Eiger di Instagram yang low
budget-high impact dan sifatnya yang soft
selling.
Tujuan utama dari penelitian sebelumnya
strategi digital content marketing dan hanya
fokus pada customer engagement bagi
pengikutnya di Instagram. Sedangkan pada
penelitian yang akan berjalan ini, tidak hanya
fokus pada customer engagement tapi juga
membahas kegunaan startegi Marketing Public
Relation secara keseluruhan yang dilakukan
secara digital melalui media sosial.
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Table Penelitian Terdahulu 4
Judul jurnal

Nama penulis
Tahun
Metode penelitian
Hasil penelitian

Perbandingan

Efektivitas Marketing Public Relation dalam
Membangun Citra Merek Perusahaan Jasa
Telekomunikasi
Fatimah Abdillah
2017
Kualitatif
Hasil penelitian menunjukan Penelitian ini
mengukur peranan MPR dan hubunganya
terhadap citra merek Smartfren, dimana berbeda
dengan penelitian lainnya peranan MPR diukur
berdasarkan persepsi kelompok pelanggan
berpendidikan cukup baik.
Tujuan utama dari penelitian sebelumnya
adalah untuk mengetahui efektifitas Marketing
Public Relation dalam membangun citra merek.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan
meskipun sama mengukur peranan Marketing
Public
Relation
tapi
berfokus
pada
meningkatkan kesadaran merk bukan terhadap
citra perusahaan
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Table Penelitian Terdahulu 5
Judul jurnal

Nama penulis
Tahun
Metode penelitian
Hasil penelitian

Perbandingan

Strategi Marketing Public Relations GoFood dalam Pembentukan Citra Perusahaan di
Kota Surabaya
Lalu Muhammad Fahri
2016
Kuantitatif
Hasil penelitian menunjukan Praktik
Public Relations pada prinsipnya adalah
merupakan suatu kegiatan yang terencana dan
suatu usaha yang terus menerus untuk dapat
memantapkan dan mengembangkan itikad baik
(goodwill) dan pengertian yang timbal balik
(mutual understanding) antara suatu organisasi
dengan masyarakat.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan mengenai strategi Marketing Public
Relations Go-Food dalam pembentukan citra
perushaan GO-JEK Surabaya dapat ditarik
kesimpulan ,yaitu strategi Marketing Public
Relations yang dilakukan oleh Go-Food yaitu
dengan memulainya penyusunan perencanaan,
pelaksanaan dan pengevaluasian programprogram yang dapat merangsang pembelian dan
kepuasan konsumen melalui komunikasi
informasi.
Untuk
menjalankan
strategi
Marketing Public Relations yang dilakukan oleh
GO-JEK terlebih dahulu melakukan analisis
situasi sasaran pemasaran untuk menerima
pelayanan jasa yang ditawarkan.
Tujuan utama dari penelitian sebelumnya
adalah untuk mengetahui strategi Marketing
Public Relation dalam membangun citra GoFood
dengan
penyusunan
perencanaan,
pelaksanaan dan pengevaluasian program
program yang dapat merangsang pembelian.
Meski memiliki kesamaan tujuan dalam startegi
Marketing Public Relation namun penelitian
yang akan dilakukan ini berfokus pada
membangun brand awareness secara lebih detail
bukan terhadap citra perusahaan
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C. Kerangka Pemikiran
Kakena Craft House

Strategi Marketing Public
Relation

Whalen's 7 step Strategic
Planning Process

Kegiatan Marketing Public
Relation

Brand Awareness
Konsumen

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

