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MENGELOLA KOMUNIKASI 
PEMASARAN TERPADU

M a n a j e m e n P e m a s a r a n bab 14

Komunikasi terpadu adalah satu cara pandang 
pada keseluruhan proses pemasaran dari 
pandangan penerima (pesan)

Pandangan baru dalam berkomunikasi bisnis 
dengan pelanggan; tidak hanya menanyakan 

“Bagaimana kita mencapai pelanggan?”, tetapi 
juga “Bagaimana pelanggan dapat mencapai 

kita?”

Bauran komunikasi pemasaran (bauran promosi) adalah 
kombinasi spesifik periklanan, personal selling, promosi 
penjualan dan public relation suatu perusahaan yang 
digunakan untuk mencapai tujuan periklanan perusahaan. 

Periklanan

 adalah seluruh bentuk pengeluaran yang 
berbentuk penyajian non-personal dan 
promosi ide, barang atau jasa yang 
dilakukan oleh satu perusahaan. 

 Peralatan yang digunakan biasanya 
meliputi bahan cetak, penyiaran 
(broadcasting), kegiatan-kegiatan di luar 
(out door), dan bentuk-bentuk lain. 
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Personall selling

 adalah penyajian personal yang 
dilakukan oleh satuan penjualan untuk 
tujuan penjualan dan membangun 
hubungan dengan pelanggan; meliputi 
penyajian, trade shows dan program-
program insentif. 

Promosi penjualan

 adalah insentif jangka pendek yang 
digunakan untuk terjadinya pembelian 
atau penjualan satu barang atau jasa 
tertentu. 

 Promosi penjualan meliputi pemberian 
poin pembelian, premi, diskon, kupon, 
dan demonstrasi. 

Public relation: Membangun hubungan yang 
baik antar perusahaan 
dengan berbagai jenis publik 
untuk memperoleh publisitas 
yang menguntungkan, 
membentuk image
hubungan yang baik, dan 
menangani atau menindak-
lanjuti berbagai rumor, kisah, 
dan even yang tidak 
menguntungkan. 

Pemasaran langsung 
(Direct marketing) = 
Hubungan langsung 
dengan target individu 
secara hati-hati untuk 
mendapat respon yang 
segera. Meliputi 
pemberian katalog, 
faks, internet, dll.
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BERBAGAI PLATFORM KOMUNIKASI YANG DILAKSANAKAN

 Katalog
 Surat
 Telemark

eting
 Belanja 

elektoroni
k

 TV 
Shopping

 Faks
 E-mail
 Voice mail

 Presentas
i 
penjualan

 Pertemua
n 
penjualan

 Program 
insentif

 Sampel
 Fair 

 Press kit
 Pidato
 Seminar
 Laporan 

tahunan
 Donasi/ 

Charity
 Sponsor
 Publikasi
 hubungan 

masyarakat
 Lobi
 Media
 Majalah 

perusahaan
 Even

 Kontes, 
permainan, 
dan lotere

 Premium dan 
hadiah

 Contoh
 Pameran dan 

pertunjukan
 Eksebisi
 Demonstrasi
 Rabat
 Bunga rendah
 Hiburan
 Potongan 

harga
 Program yang 

kontinu

 Iklan cetakan 
dan penyiaran

 Gambar 
bergerak

 Brosur dan 
buklet

 Poster dan 
leaflet

 Direktori
 Iklan cetakan
 Billboards
 Displai
 Bahan 

audivisual
 Simbol dan 

logo
 Videotape

Pemasaran
Langsung

Personal
Sellling

Hubungan
Publik

Promosi
Penjualan

Periklanan

Unsur Proses Komunikasi

 Sender :  Pihak  yang  mengirim  pesan  kepada  pihak  lain
 Encoding :  Proses  menorehkan  pikiran  ke  dalam  bentuk  

simbol
 Message :  Sekumpulan  simbol  yang  digunakan  untuk  

mentransfer  pesan
 Media :  Saluran  komunikasi  yang  digunakan  di  mana  

perpindahan  pesan  dilakukan.
 Decoding :  Proses  dimana  si  penerima  memberi  makna  

kepada  simbol  yang  dicatatkan
 Receiver :  Pihak  yang  menerima  pesan  dari  pihak  lain
 Respon :  Reaksi  penerima  setelah  pesan  diketahuinya
 Umpanbalik :  Sebahagian dari  tanggapan  penerima  yang  

dikomunikasikan  kepada  pengirim.
 Gangguan :  Situasi  atau distorsi  yang  tidak  direncanakan  

selama  proses  komunikasi  terjadi.

Proses komunikasi

 Tugas pengirim pesan (sender) adalah 
mengupayakan agar seluruh pesan yang 
diinginkan dapat sampai kepada 
penerima. Penerima mungkin tidak 
menerima  keseluruhan  pesan  dengan  
baik karena alasan berikut.
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Selective attention

 Setiap hari orang disuguhi ribuan pesan, 
mungkin hanya ratusan yang dingat, 
sedangkan yang membuat dorongan 
untuk ditindaklanjuti hanya puluhan. 
Pesan-pesan yang sampai ke pelanggan 
pun demikian; tidak seluruhnya mampu 
mendorong adanya reaksi.

Selective distortion

 Penerima akan mendengar sesuatu yang 
sesuai dengan sistem keyakinan mereka. 
Akibatnya, penerima sering menambahkan 
sesuatu kepada pesan yang tidak didapat 
pada pesan (amplification) dan tidak mencatat 
sesuatu yang ada di dalam pesan (leveling). 

 Tugas komunikator ialah mengupayakan 
pesan yang sederhana, jelas, memikat, dan 
membuat pengulangan untuk mencapai 
tujuan.

Selective retention

 Orang hanya mampu menyimpan sedikit saja 
dalam memori dari yang didengarnya. 

 Bila informasi awal yang didengar bersifat 
positif, maka dia akan mencari informasi 
pendukung dan pesan mungkin akan diterima. 
Sebaliknya bila bersifat negatif maka dia akan 
mencari sesuatu yang menolak, dan pada 
akhirnya akan menolak isi pesan. 
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Faktor yang mempengaruhi  
keefektifan proses komunikasi:

 Semakin besar monopoli sumber komunikasi terhadap 
penerima, semakin besar perubahan pelanggan atau efek yang 
dikehendaki oleh sumber.

 Efek komunikasi semakin besar dimana pesan searah dengan 
opini, keyakinan, dan tatanan penerima

 Komunikasi dapat menghasilkan efek yang lebih kepada yang 
belum mengetahui dan atau baru sedikit mengetahui, yang 
tidak mengarah kepada pusat keyakinan sistem nilai 
penerima.

 Komunikasi akan efektif bilamana sumber diyakini 
mempunyai keahlian, status yang tinggi, objektif, dan disukai; 
tapi mereka yang mempunyai kekuatan dapat diidentifikasi. 
Kelompok sosial dan kelompok referensi akan memediasi 
komunikasi dan pengaruhnya; apakah komunikasi dapat 
diterima atau tidak.

Langkah mengembangkan 
komunikasi yang efektif;

 (1) mengidentifikasi audiens sasaran, 
 (2) menentukan sasaran komunikasi, 
 (3) merancang pesan 
 (4) memilih saluran komunikasi, 
 (5) menentukan anggaran total komunikasi, 
 (6) memutuskan bauran komunikasi, 
 (7) mengukur hasil komunikasi, dan 
 (8) mengelola proses komunikasi terpadu.

Mengidentifikasi audiens sasaran

 pembeli potensial produk perusahaan,  
 pemakai kini, 
 pihak yang memutuskan (decider), 
 individu, 
 kelompok, 
 publik khusus, atau 
 publik umum. 
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ANALISIS IMAGE

 menilai image terhadap perusahaan, 
produk dan pesaingnya. 

 Image adalah sekumpulan keyakinan, 
ide, dan kesan seseorang terhadap 
suatu objek. 

 Perilaku orang dan tindakannya kepada 
objek sangat ditentukan oleh image 
terhadap objek. 

Cara awal menentukan pengetahuan 
audiens terhadap pesan perusahaan

 mengklasifikasikan tingkat pengetahuan: mulai 
dari tidak pernah mendengar, hanya sekali mendengar, tahu 
sedikit, tidak terlalu tahu, dan tahu banyak 

 pengetahuan konsumen tentang kesukaan 
juga dapat diukur dengan skala kesukaan 
seperti: sangat tidak suka, agak menyukai, tidak berbeda
(indifferent), agak menyukai, dan sangat menyukai. 

 Kedua skala ini dapat digabung, sehingga diketahui 
bagaimana pengetahuan dan kesukaan orang terhadap satu 
objek.

program penelitian yang berbeda – semantic
differential; dengan tahapan berikut

1. Mengembangkan sekumpulan dimensi 
yang relevan. 

2. Mengurangi kumpulan dimensi yang 
relevan. 

3. Mengarahkan  instrumen kepada 
responden sampel

4. Hasil rata-rata
5. Memeriksa variasi image
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Menentukan Sasaran Komunikasi

 Respon audiens; kognitif, afektif, atau behavioral. 

 Empat model tahapan respon pelanggan yang 
ternama diterapkan yaitu; Model Aidea, Model Efek 
Hirarkis, Model Innovasi-Adopsi, dan Model 
Komunikasi

 Asumsi fase yang dilalui meliputi kognitif, 
afektif, dan behavioral. 

 Tahapannya adalah “learn-feel-do”; Sekuen 
alternatif yakni “do-feel-learn”; dan Urutan 
ketiga adalah “learn-do-feel”

Merancang Pesan 

 Idealnya pesan harus mengikuti model 
AIDA (Attention, Interest, Desire, dan 
Action).

 Memformulasi pesan akan 
membutuhkan penyelesaian empat hal: 
bagaimana mengatakan, kapan 
mengatakan, di mana mengatakan dan 
kepada siapa dikatakan

a. Isi Pesan

 Rational appeal. Rasional mengkaitkan pesan 
dengan kepentingan pribadi. Mereka mengklaim 
bahwa produk memberikan manfaat tertentu.

 Emotional appeal. Pesan demikian berupaya 
mengarahkan emosi positif maupun negatif yang 
memotivasi pembelian. Pemasar mencari preposisi 
emosi penjualan (emotional selling propositions (ESP). 

 Moral appeals. Pesan moral disampaikan kepada 
audiens dengan perasaan tentang apa yang benar dan 
tepat.
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b. Struktur Pesan

 one-side-presentation yaitu presentasi 
yang menunjukkan kekuatan melulu, 

 two-side-presentation adalah presentasi 
yang disamping menyampaikan 
kekuatan juga menyampaikan 
kelemahan. 

c. Format Pesan

 Untuk iklan cetakan, komunikator harus 
memutuskan headline, copy, ilustrasi, dan 
warna. 

 Untuk komunikasi yang dilakukan melalui radio,
komunikator harus mempertimbangkan kata, 
kualitas suara dan bagaimana  pengucapan. 

 di Televisi, selain suara juga harus 
mempertimbangkan gerakan, dan beberapa 
penyampaian non-verbal.

d. Sumber Pesan

 sumber yang populer dan menarik
 kredibilitas sumber, 
 kredibilitas keahlian (expertise), 

keterpercayaan (trustworthiness), dan 
kesukaan (likeability)
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Memilih Saluran Komunikasi

 Para komunikator harus merancang saluran  
komunikasi yang efisien untuk membawa 
pesan.

 Komunikasi personel dapat efektif melalui 
kesempatan untuk membuat presentasi 
individual dan umpan balik.

 Saluran komunikasi personel meliputi dua 
atau lebih orang yang saling berkomunikasi 
berhadap-hadapan, melakukan audiensi, 
melalui telepon, atau melalui email. 

Langkah untuk menstimulasi  pengaruh 
saluran personel

 Mengidentifikasi individu dan perusahaan yang berpengaruh 
dan menugasi ekstra kepada mereka. 

 Menciptakan pendapat pemimpin tentang produk dengan 
cara yang menarik kepada orang tertentu.

 Bekerja dengan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap 
masyarakat seperti 

 Menggunakan orang yang berpengaruh atau terpercaya 
dalam membuat iklan kesaksian.

 Mengembangkan iklan yang mempunyai nilai percakapan 
tinggi. 

 Mengembangkan saluran dari mulut ke mulut (word-of-mouth 
referral)  untuk membangun bisnis.

 Membentuk forum elektronik. Pelayanan online dengan 
menggunakan telepon dan email (web-site) dapat membentuk 
diskusi untuk berbagi pengalaman satu dengan lainnya antar 
pelanggan. 

Menentukan Anggaran Total Komunikasi

 Affordable method: Manajemen perusahaan menentukan 
besaran iklan sesuai dengan kemampuannya. 

 Percentage of sales method: Besarannya ditentukan 
berdasarkan persentase atas penjualan sekarang atau 
berdasarkan prediksi. 

 Competitive-parity-method: perusahaan menentukan 
besaran iklan tergantung kepada besaran yang 
ditentukan oleh pesaingnya. 

 Objective and -task –method dengan tahapan : 
 mendefinisikan sasaran spesifik, 
 menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan,
 mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas.
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Memutuskan  Bauran Komunikasi

 Perusahaan harus mempertimbangkan 
pengalokasian biaya promosi terhadap 
lima bentuk alat komunikasi yaitu: iklan, 
promosi penjualan, public relation and 
publicity, satuan penjual, dan 
pemasaran langsung.

Faktor Yang Mempengaruhi 
Bauran Komunikasi
 Tipe Pasar Produk antara pasar konsumen dan 

pasar industri.
 Strategi mendorong atau menarik (Push 

versus pull strategy)
 Tahapan kesiapan pembeli 
 Siklus hidup barang ;

 Tahapan perkenalan.
 Pada tahapan pertumbuhan, 
 Tahapan kedewasaaan, 
 Tahapan penurunan,

Komunikasi pemasaran terpadu; / IMC 
(Integrated Marketing Communications). 

IMC adalah konsep perencanaan 
komunikasi pemasaran yang 

mengenali nilai tambah perencanaan 
komprehensif; mengevaluasi peran 

strategis dari beberapa cabang 
komunikasi dan mengkombinasikan 

cabang ini untuk menghasilkan 
kejelasan, konsistensi, dan dampak 

komunikasi yang maksimum 
melalui  integrasi yang terpadu.


