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Keberhasilan suatu produk merupakan bagian dari strategi komunikasi pemasaran. 

Pada dasarnya setiap produk memiliki tujuan menjaga eksistensi yang di tawarkan 

kepada konsumen di tengah persaingan bisnis. Dalam mencapai tujuan tersebut 

sebuah perusahaan harus melakukan strategi komunikasi pemasaran yang efektif, 

hal ini di lakukan agar tujuan-tujuan yang sudah di tetapkan dapat tercapai. Di 

Bandar Lampung terdapat brand “Shout” yang merupakan brand Indie yang baru 

berdiri selama satu tahun dan harus menghadapi kompetitor yang sudah lebih dulu 

ada. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang di atas “Bagaimana strategi 

komunikasi pemasaran dari brand “Shout” dalam menghadapi kompetitor di 

Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

strategi komunikasi pemasaran brand “Shout”dalam menghadapi kompetitor di 

Bandar Lampung Penelitian ini didukung oleh Model Promotion Mix. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian diketahui 

bahwa dalam menghadapi kompetitor brand shout melakukan pemasaran yang 

memaksimalkan saluran seperti Iklan, Penjualan Personal, Humas, Pemasaran 

Langsung, dan Promosi Penjualan dan di tambah tiga pendekatan yaitu pull 

strategy, push strategy, dan profile strategy sebagai sarana media dalam 

membantu pemasaran produk, membuat brand shout dapat bertahan di dalam 

menghadapi kompetitor dan berhasil membentuk segmen pasar yang trus menerus 

mengkonsumsi produk yang brand shout jual. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan dan kesuksesan suatu produk merupakan bagian dari strategi 

komunikasi pemasaran. Pada dasarnya setiap produk memiliki tujuan yang sama 

yaitu menjaga eksistensi yang ditawarkan kepada konsumen di tengah-tengah 

persaingan bisnis yang sedang tenar di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam 

mencapai tujuan tersebut sebuah perusahaan harus melakukan strategi komunikasi 

pemasaran yang efektif. Hal ini di lakukan agar tujuan-tujuan yang sudah di 

tetapkan dapat tercapai. 

 

Komunikasi pemasaran merupakan sesuatu yang dapat memberitahu atau 

memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan, oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan. Konsumen dapat 

mempelajari tentang produk apa, siapa yang memproduksi, merek nya apa, cocok 

dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulannya, dapat diperoleh dimana, dan 

bagaiman acaranya memperoleh produk itu. Dengan demikian, komunikasi 

pemasaran memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mengomunikasikan produk yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih 

luas, bahkan dapat berkontribusi terhadap ekuitas merek dengan menanamkan 

merek dalam ingatan dan menciptakan citra (image) merek, serta mendorong 

penjualan, dan memperluas pasar. Kontribusi komunikasi pemasaran dalam 
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membentuk ekuitas merek melalui bauran komunikasi (marketing communication 

mix) dan kerangka dasar komunikasi umum (iklan, promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan 

pemasaran interaktif, dari mulut ke mulut, dan penjualan personal) akan 

membentuk pemahaman konsumen terhadap: kesadaran merek; citra merek; 

respon merek; dan hubungan merek (Kotler & Killer, 2013: 172). 

 

Operasional perusahaan komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat 

penting, seperti yang disampaikan dalam (Kotler dan Keller, 2013: 172) sebuah 

organisasi atau perusahaan komunikasi pemasaran memiliki peranan memberikan 

informasi, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran 

melaksanakan banyak fungsi kepada konsumen atau pasar sasaran terutama 

memberitahu dan memperlihatkan seputar bagaimana dan mengapa produk itu 

digunakan, siapa pasar sasarannya, dimana dan kapan produk itu dapat diperoleh. 

Lingkungan komunikasi pemasaran sesuai dengan perkembangan teknologi 

proses komunikasi juga mengalami perubahan, seperti halnya akhir-akhir ini 

maraknya perkembangan internet. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap 

konsumen dalam memperoleh informasi suatu produk. 

 

Pada saat ini dunia bisnis sedang di gandrungi para anak-anak muda semua itu 

dapat dilihat dari banyaknya anak-anak muda yang merajai bisnis brand clothing 

atau brand indie. Menurut Ketua KICK (Kreative Independent Clothing 

Kommunity) Fiki Chikara Satari, perkembangan clothing di indonesia sudah 

cukup berkembang. Saat ini ada sekitar 1.000 pelaku usaha clothing atau distro di 
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Indonesia. (Sumber : http://m.detik.com/hot/berita-jawa-barat/981933/kickfest-

cetak-transaksi-rp-45-miliar-di-hari-pertama, di akses pada tanggal 30 november 

2015, pukul 21:39) 

 

Berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2015, 

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhendra (owner brand shout)”, brand 

“Shout” merupakan brand indie, brand yang berbeda dengan brand yang lainya 

brand ini memfokuskan penjualannya pada gelang, pada dasarnya brand indie 

merupakan sebuah produk yang diciptakan murni dari ide anak muda, pada 

dasarnya brand “shout” sendiri masih berdiri dibawah keterbatasan, keterbatasan 

dari segi konsep strategi yang digunakan. Namun, disisi lain mereka mempunyai 

keunikan tersendiri dalam menyusun konsep strategi pemasaran produk mereka. 

 

Hal tersebut yang menjadi fenomena dan pertanyaan yang perlu didalami, sebuah 

brand indie yang berdiri di bawah keterbatasan, namun masih bisa bersaing 

dengan kompetitor yang membayangi tidak hanya kompetitor dari luar daerah 

namun merek harus terlebih dahulu mengalahkan kompetitor yang ada di dalam 

daerah untuk menaikan level mereka dalam mengahadapi persaingan pasar yang 

lebih besar. Hal ini yang menjadi alasan utama pemilihan brand shout sebagai 

subjek penelitian penulis, pada dasarnya brand ini memulai karirnya dengan 

menjual gelang , sangat berbeda dengan brand yang lain, jika brand yang lain 

rata-rata menjual pakaian dan aksesoris lainya, namun shout muncul dan tampil 

beda dengan memfokuskan penjualanya terhadap gelang, jika dilihat dari 

ungkapan owner brand shot, suhendra, penjualan gelang shout pada bulan 

http://m.detik.com/hot/berita-jawa-barat/981933/kickfest-cetak-transaksi-rp-45-miliar-di-hari-pertama
http://m.detik.com/hot/berita-jawa-barat/981933/kickfest-cetak-transaksi-rp-45-miliar-di-hari-pertama
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desember 2014 mencapai 217.000.000, sebuah penjualan yang luar biasa untuk 

skala brand indie yang terbilang baru. 

Pada kenyataannya di dalam hal ini tidak banyak juga brand yang dapat bertahan 

dengan persaingan yang terjadi, hal ini dikarenakan tidak adanya konsep strategi 

komunikasi pemasaran yang efektif, mereka berjalan dengan apa adanya tanpa 

memperhatikan konsep strategi-strategi yang harus digunakan untuk bersaing. Hal 

itu dapat di lihat dari brand “crooz”. “Crooz” merupakan distro yang terletak di 

bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan dan telah berbisnis pakaian dan merchandise 

sejak tahun 2004. Baru berjalan selama enam bulan, distro ini sempat terancam 

bangkrut pada awalnya karena tidak memiliki konsep strategi yang jelas dalam 

berbisnis (Hendroyono, 2014: 152).   

 

Di kota Bandar Lampung sendiri muncul suatu brand “Shout”, brand yang baru 

berdiri selama satu tahun ini menjual barang seperti gelang, kaos, celana jeans, 

topi, kemeja, dan semua aksesoris yang dibutuhkan oleh para remaja saat ini. 

Brand ini harus berdiri di tengah-tengah kompetitor yang ada di Bandar Lampung 

yang memang sudah lebih dulu menjalani bisnis ini. 

 

Di Lampung sendiri, brand lokal yang terbilang baru kurang dihargai dan di 

pandang sebelah mata oleh masyarakatnya, hal inilah yang membuat suatu brand 

lokal terkadang gugur di antara pesaing-pesaing yang lebih dulu, gugurnya 

mereka dikarenakan mereka tidak memiliki konsep strategi yang efektif. 

“Shout”sadar betul bahwa usaha yang mereka jalani adalah usaha yang sudah 

sangat banyak sekali pesaingnya, namun mereka mempunyai strategi yang di 

konsep sedemikian rupa agar bisa tampil berbeda dibanding dengan brand indie 
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lainya yang berada di kota Bandar Lampung. Dari hal itulah jelas peneliti ingin 

mendalami bagaimana bentuk strategi komunikasi pemasaran brand“Shout” 

menghadapi kompetitor yang ada di Bandar Lampung. 

 

Tidak mudah membangun brand dari kota kecil seperti Bandar lampung, brand 

seperti “Shout” harus berjuang mati–matian untuk bisa bertahan dan dikenal 

sampai saat ini, dulu brand “Shout” harus mengenalkan produk yang mereka jual 

dengan mengikuti acara-acara yang dapat menaikkan nama brand “Shout” agar 

dapat dikenal anak-anak muda Bandar Lampung khususnya, ejekan dari mereka 

(calon konsumen) sudah kebal di telinga pemilik brand “shout”, karena pada 

dasarnya masyarakat Bandar Lampung khususnya anak muda merupakan orang 

yang „gila‟ merek, dan brand-brand indie seperti “Shout” pada waktu itu hanya di 

pandang sebelah mata.  

 

Banyak anak-anak muda yang berbisnis clothing di Indonesia yang tidak dapat 

bertahan menghadapi terpaan baik dari calon konsumen maupun dari kompetitor 

hal itu dikarenakan mereka tidak memilik konsep strategi yang unik dan menarik 

sehingga kegagalan itu menerpa mereka, namun keberhasilan brand “Shout” 

tidak terlepas dari kegagalan di masa lalu, kegagalan dalam membuat brand di 

masa lalu mengajarkan banyak tentang cara menerapkan konsep strategi dalam 

memasarkan brandyang baik dan benar kepada brand “Shout” sendiri. ”Opini di 

atas peneliti peroleh berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Suhendra 

(owner brand shout)”. 

 

Menurut Suhendra (owner brand shout) pada saat ini tercatat ada 10 brand lokal 

atau brand indie besar yang sudah memiliki nama di mata anak-anak muda 
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Bandar lampung seperti waleu, toidi, insaiqo, oreqle, dupstore, werhauw, 

coolture, junkfactory, lemybofer, ngisingsyndycat. Kesepuluh brand tersebut 

merupakan kompetitor shout di karenakan mereka sudah memiliki brand image 

dan  store sendiri, namun bagi brand “Shout” sendiri terdapat tiga brand besar 

yang menjadi kompetitor sebagai contoh: insaiqo brand ini terbentuk dengan 

karakter skatebording sehingga jelas alasan shout menjadikan insaiqo sebagai 

competitor karna insaiqo sendiri memiliki pasar yang tidak bias dengan mudah di 

jamah oleh shout, sedangkan toidi tampil dengan gaya American style sangat 

jarang brand lampung menampilkan konsep American style kepada produknya, 

jelas hal tersebut menjadi tatapan banyak anak-anak muda Bandar Lampung 

khususnya, waleu pada dasarnya brand waleu merupakan brand yang sangan 

kokoh dan kuat pada konsepnya, brand ini mengusung konsep lampung dan 

menyajikan design yang sangat menarik sehingga memiliki cakupan yang sangat 

luas dalam menarik anak-anak muda Bandar Lampung khususnya, ketiga brand 

ini yang menjadi kompetitor besar bagi brand “Shout”. 

 

Kompetitor itu pasti ada di setiap usaha atau bisnis yang dijalani namun brand 

“Shout”  harus menghadapinya dengan konsep strategi yang sudah di buat. Dalam 

hal ini ketiga brand kompetitor di atas memiliki konsep strategi sendiri yang jika 

di lihat sekilas seperti “Toidi” mereka membangun brand dengan karakter eropa 

style yang diberikan kepada konsumen, lalu “Waleu” salah satu brand yang 

membuat desain dengan tema-tema lampung, lalu“Insaiqo” brand ini didirikan 

oleh fotografer majalah happen, sebuah majalah terkenal anak-anak 

skateboarding, alasan itulah yang membuat “Shout”mengganggap ketiga brand 

diatas sebagai kompetitor besar karna mereka memiliki konsep yang jelas. Semua 



7 

 

itu merupakan kompetitor bagi “Shout”,namun “Shout” sendiri punya konsep 

strategi untuk mengahadapinya. 

 

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis menganggap bahwa penelitian 

mengenai strategi komunikasi pemasaran brand indie untuk menghadapi 

kompetitor di Bandar Lampung (Studi pada brand “Shout”)  penting untuk 

dilakukan untuk meneliti bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang 

digunakan brand “Shout” untuk menghadapi kompetitor yang ada di Bandar 

Lampung. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana strategi komunikasi pemasaran dari brand “Shout” dalam 

menghadapi kompetitor di Bandar Lampung?” 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi pemasaran brand “Shout”dalam menghadapi kompetitor di Bandar 

Lampung. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan terhadap perkembangan studi komunikasi pemasaran 

khususnya tentang fungsi strategi komunikasi pemasaran untuk sebuah 

produk. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak–pihak 

terkait pada dunia pemasaran di Indonesia, khususnya: 

a. Bagi para pemilik produk untuk lebih selektif dan memacu kreatifitas 

dalam penciptaan konsep strategi komunikasi pemasaran yang baik, demi 

terwujudnya sistem pemasaran yang mampu mensukseskan sebuah produk 

di masyarakat dan pengunggulan kualitas produk demi terciptanya produk 

yang dicintai masyarakat. 

b. Bagi mahasiswa komunikasi, pemasaran, marketing dan calon kreator 

iklan ataupun pengusaha agar menjadi sebuah wacana dalam pembuatan 

pemasaran yang efektif dan kreatif. Bagi konsumen dan calon konsumen 

untuk lebih memahami tentang karakteristik unik dari sebuah produk. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

pembanding dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun 

penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi 

dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti penelitian 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi serta 

untuk memudahkan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti telah menganalisis satu 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini, 

mencakup tentang strategi komunikasi pemasaran. 

 

Penelitian yang pertama tentang strategi komunikasi pemasaran pernah juga 

dilakukan oleh Bonaventura Arya Wijaya, mahasiswa Universitas Atma Jaya, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik divisi Ilmu Komunikasi pada tahun 2010. 

Penelitian Bonaventura Arya Wijaya memfokuskan pada “Implementasi Strategi 

Komunikasi Pemasaran dalam Membentuk Brand Personality (Studi Deskriptif 

Mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Peter Says Denim dalam Membentuk 

Brand Personality) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Bonaventura Arya menggambarkan bahwa Peter Says Denim 

memiliki konsep brand personality yaitu eksklusif, internasional dan band’s 

denim, artinya dapat dilihat bahwa Peter Says Denim dengan penerapan konsep 
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brand personality mereka dapat menjadikan suatu brand menjadi eksklusif  dan 

go to international, hal tersebutlah yang menjadikan brand personality sebagai 

strategi komunikasi pemasaran pada Peter Says Denim. Lalu dalam hal ini 

kontribusi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bonaventura Arya, 

memberikan masukan dan referensi-referensi kepada penulis tentang bagaimana 

penulisan skripsi dan apa yang harus ditulis penulis sehingga skripsi yang dibuat 

oleh penulis dapat di pahami, lalu adapun perbedaan antara skripsi penulis dengan 

skripsi Bonaventura Arya, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari 

pemfokusan skripsi, penulis memfokuskan pada bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran brand shout untuk menghadapi competitor sedangkan di dalam skripsi 

Bonaventura Arya memofuskan pada bagaimana menerapkan komunikasi 

pemasaran untuk membuat brand personality atau brand yang eklusif dimata 

konsumen. Persamaannya antara skripsi penulis dan skripsi Bonaventura Arya 

adalah komunikasi pemasaran yang di gunakan sebagai sarana media 

menyampaikan pesan dari brand menuju konsumen. 

 

Skripsi yang kedua berjudul Pengaruh Priklanan dan Hubungan Masyarakat 

Terhadap Keputusan Wisatawan Berwisata di Lembah Hijau Bandar Lampung 

(Survey Pada Mahasiswa FEB Universitas Lampung). Skripsi ini di tulis oleh 

salah satu mahasiswa FEB Universitas Lampung, skripsi ini memiliki kontribusi 

pada skripsi penulis tentang teori yang di gunakan, perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi penulis terletak pada fokus penelitian, lalu persamaan terletak pada model 

yang digunakan. 
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Jika dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, kesamaannya 

penelitian  terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti angkat saat ini adalah 

objek dari penelitian yang merupakan suatu brand dan strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan. Perbedaannya dari penelitian yang peneliti angkat saat 

ini lebih fokus kepada strategi komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk 

menghadapi kompetitor dengan studi brand “Shout”. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bonaventura Arya Wijaya lebih memfokuskan kepada 

penerapan/implementasi strategi komunikasi pemasaran dalam membentuk brand 

personalityPeterSaysDenim. Penelitian yang dilakukan oleh Bonaventura Arya 

Wijaya memberikan kontribusi bagi peneliti untuk mendapatkan informasi 

mengenai strategi pemasaran brand. 

 

2.2 Strategi Komunikasi Pemasaran 

Pemahaman tentang strategi komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan 

memahami terlebih dahulu istilah strategi. Strategi adalah serangkaian rancangan 

besaryang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk 

mencapai tujuannya (Hermawan, 2012: 33). Sedangkan mengembangkan secara 

lebih rinci, yaitu bahwa strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan 

dalam langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen dimulai dengan 

penentuan suatu rencana (plan), dimana rencana tersebut merupakan produk dari 

suatu perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu 

fungsi dasar dari proses manajemen (Rusady Ruslan, 2002: 139). 
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Sedangkan menurut (Terence A. Shimp, 2003: 4) komunikasi pemasaran dapat 

dipahami dengan menguraikan dua unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan 

pemasaran. Komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemaham 

disampaikan antar individu, atau antara organisasi dan individu. Pemasaran adalah 

sekumpulan kegiatan antara perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-

nilai (pertukaran) antara mereka dan pelangganya. Tentu saja, pemasaran lebih 

umum pengertianya dari pada komunikasi pemasaran. Jika digabungkan, 

komunikasi pemasaran merupakan gabungan semua unsur dalam bauran 

pemasaran merek, yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan 

arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. 

 

Sedangkan menurut  Kotler dan Keller (2013: 173) komunikasi pemasaran adalah 

sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya menginformasikan, membujuk, 

dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan 

merek yang mereka jual, dalam pengertian tertentu komunikasi pemasaran 

menggambarkan “suara” dan merupakan sarana yang dapat digunakanya untuk 

dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. 

 

2.3 Pendekatan dalam Strategi Komunikasi Pemasaran 

Berdasarkan dari pengertian strategi komunikasi pemasaran tersebut dapat 

dipahami bahwa strategi komunikasi pemasaran merupakan serangkaian 

rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus 

beroperasi untuk mencapai tujuannya dan berupaya menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang 
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produk dan merek yang mereka jual. Menurut Chris Fill (2010: 23) terdapat tiga 

macam pendekatan dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran, yaitu: 

a. Pull Strategy 

Sebuah pendekatan komunikasi pemasaran yang meliputi penyampaian 

pesan yang ditujukan kepada target audience. Tujuan dari strategi ini 

adalah merangsang permintaan dengan memberi harapan kepada 

konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Strategi ini meliputi 

kegiatan pemasaran (terutama iklan dan promosi untuk konsumen) yang 

diarahkan kepada end users untuk membujuk mereka agar menerima 

produk tersebut pada perantara sehingga perantara kemudian memesan 

produk tersebut pada perusahaan. Strategi ini dapat digunakan untuk info 

akan varian produk baru suatu perusahaan., menguatkan merek pada benak 

konsumen, mereposisi sebuah merek diingatan para target audience atau 

untuk menetapkan kebiasaan para konsumen untuk membeli produk dan 

untuk mengelola aktivitas penjualan. Terdapat dua macam tipe konsumen, 

yaitu high involvement dan low involvement. High involvement merupakan 

perilaku konsumen pada tahap trial atau percobaan. Konsumen lebih 

dahulu melihat pesan yang disampaikan karena mereka ingin melihat 

manfaat dan keuntungan produk tersebut, mereka juga lebih banyak 

berpikir untuk membuat dan memberi suatu keputusan dalam 

pembelian.Biasanya produk yang dilirik oleh konsumen dalam tipe ini 

tergolong produk yang memiliki harga yang cukup tinggi atau 

mahal.Berbeda dengan tipe low involvement ,konsumen tipe ini lebih 
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mudah untuk memberikan keputusan dalam pembelian.Harga produk 

tergolong harga yang lebih rendah atau yang lebih murah. 

 

b. Push Strategy 

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendorong para perantara untuk 

selalu menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Hal yang penting 

dari push strategy ini adalah menjaga komunikasi yang baik dengan para 

perantara untuk membantu hubungan jangka panjang dengan perantara. 

Push strategy meliputi kegiatan pemasaran yang diarahkan pada saluran 

perantara (intermediary) untuk membujuk para perantara agar mau 

memesan dan membawa produk untuk dipromosikan pada end users. 

 

c. Profile Strategy 

Strategi ini mempunyai kaitan dengan mengkomunikasikan organisasi atau 

perusahaan dibanding dengan produknya. Fokus dalam strategi ini terletak 

pada bagaimana mengkomunikasikan nama perusahaan lainnya dengan 

cara menciptakan image dan membangun reputasi yang baik. Profile 

strategy merupakan bagian penting dalam strategi komunikasi pemasaran 

dan sebagai bagian dari pendekatan IMC yang dapat dikembangkan. 

 

Strategi komunikasi pemasaran secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori (DeLozier, 1976 : 282 – 288). 

 

a. Product - Benefit Strategies 

Strategi ini sengaja didesain untuk mengkomunikasikan keistimewaan 

yang spesifik dari suatu produk dan juga manfaatnya bagi konsumen. 
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Strategi ini juga berfokus pada apa yang akan didapatklan dari produk 

tersebut, dengan kata lain adalah melihat sebuah produk tersebut dari segi 

fungsionalnya. Pada implementasinya, perusahaan yang menggunakan 

strategi ini harus menemukan suatu keistimewaan produk dan manfaat 

bagi konsumen yang berbeda dan tidak dimiliki oleh para pesaing. 

 

b. Image - Identifications Strategies 

Strategi citra ini memiliki fokus pada bagaimana sebuah produk 

menciptakan suatu gambaran (citra) tertentu tentang produk tersebut di 

benak konsumen, yang berbeda dengan produk lainnya.Strategi 

identifikasi merupakan perpanjangan dari strategi citra.Strategi ini juga 

berfokus pada pengembangan sebuah gambaran bagi suatu produk, tetapi 

perbedaannya strategi identifikasi lebih menekankan dan mengupayakan 

agar konsumen sudah mulai memiliki gambaran tentang sebuah produk 

tersebut, pada saat gambaran bagi sebuah citra itu sedang dibangun atau 

dibentuk. 

 

c. Product - Positioning Strategies 

Strategi penempatan (positioning strategies) adalah strategi yang 

mengupayakan penciptaan sebuah posisi merek pada benak konsumen, 

dengan mengaitkannya dengan produk-produk kompetitor, atau untuk 

menghubungkan merek dengan merek lain yang sudah ada terlebih dahulu 

di benak konsumen. 
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2.4 Unsur-Unsur Pemasaran 

Dalam hal ini strategi komunikasi pemasaran mencoba untuk mengintegrasikan 

semua unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi bahwa tidak ada satu unsur 

pun yang terpisah dalam mencapi tujuan startegi komunikasi pemasaran yang 

efektif.Bauran strategi komnikasi pemasaran dapat dijabarkan menjadi beberapa 

unsur yang terkait erat dengan upaya untuk menciptakan ekuitas merek. Strategi 

komunikasi pemasaran yang baik dalam pelaksanaannya akan berdampak pada 

persepsi positif terhadap merek yang disampaikan, begitu juga sebaliknya 

kepercayaan merek akan memperlancar komunikasi pemasaran. Ada berbagai 

unsur strategi komunikasi pemasaran yang dapat kita lihat. 

 

a. Periklanan  

Philip Kotler (1994:279) dalam buku yang berjudul “Manajemen 

Pemasaran Edisi Keenam” mengatakan bahwa periklanan adalah bentuk 

komunikasi non-personal yang dilakukan lewat media bayaran dengan 

sponsor yang jelas. Iklan bertujuan untuk menarik perhatian atau 

mendeskripsikan barang dan jasa atau tujuan dan sasaran perusahaan. 

Sebuah iklan membutuhkan media untuk beriklan. Media iklan sendiri 

dibedakan menjadi dua yaitu above the line (lini atas) dan below the line 

(lini bawah). Menurut Jefkins (1997:381), dalam buku yang berjudul 

Periklanan menjelaskan Above the line seringkali disebut juga iklan (yang 

menggunakan) media, baik itu media cetak (koran, majalah) maupun 

media elektronik (televisi, radio), media bioskop, media luar ruang 

(misalnya poster). Pemakaian iklan ini, mengharuskan adanya komisi, dan 

biro iklan yangmengelolanya harus mendapat pengakuan dari lembaga 
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asosiasi pemilik media. Sedangkan below the line, iklan-iklan yang tidak 

menggunakan komisi, misalnya saja iklan dalam pameran/eksibisi, 

lembaran iklan yang dikirimkan ke rumah-rumah melalui pos, literatur 

penjualan, serta iklan peragaan ditempat-tempat penjualan. Meskipun 

mirip dengan kegiatan humas, semua ini merupakan iklan, bukan humas. 

 

Semua bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa 

yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu, dengan karakteriksik sebagai 

berikut (Hermawan, 2012:54): 

a. Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis 

b. Dapat mengulang pesan berkali-kali 

c. Bersifat impersonal, dan komunikasi satu arah 

d. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media 

 

b. Promosi Penjualan  

Promosi penjualan adalah suatu alat seperti persaingan, yang dirancang 

untuk mempengaruhi pembeli produk atau jasa memasuki suatu tahapan 

dimana mereka mengharapkan hadiah. Promosi penjualan terdiri dari alat 

insentif yang beraneka ragam, kebanyakan untuk jangka pendek, 

dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu lebih cepat dan 

atau lebih kuat oleh konsumen. (Gregory, 2004: 19). 

  

Promosi penjualan adalah bagian penting dari strategi komunikasi 

pemasaran, sejalan dengan periklanan, humas dan penjualan personal.Pada 

intinya, promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang 

mengusulkan nilai tambah dari produk (untuk mendapatkan lebih dari 
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sekedar yang ada dari nilai produk) dalam jangka waktu tertentu guna 

mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau mendorong 

upaya yang dilakukan oleh tenaga penjual (Hermawan, 2012:54).  

 

Sebagai contoh promosi penjualan adalah kontes, kompetisi, kuis, 

penarikan undian, kupon, diskon, voucher, barang-barang gratis, berbagai 

insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa, dengan karakteristik sebagai berikut 

(Hermawan, 2012: 55): 

1) Menggunakan berbagai cara pendekatan  

2) Menarik perhatian pelanggan  

3) Menawarkan kekuatan dari insentif untuk membeli  

4) Mengundang dan cepat memberikan penghargaan atas respon 

konsumen 

5) Efeknya hanya berjangka pendek 

 

c. Public Relations 

Public relations adalah tentang manajemen reputasi – hasil dari apa yang 

anda lakukan, yang anda katakan, serta apa yang orang lain katakan 

tentang anda. Public relations adalah disiplin ilmu yang membangun dan 

memelihara reputasi dengan tujuan memperoleh pemahaman dan 

mempengaruhi opini serta perilaku. Public relations merupakan usaha 

untuk mempertahankan niat baik serta saling pengertian antara organisasi 

dengan publiknya secara terencana dan berkesinambungan (Gregory, 

2004:19).  
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Public relation adalah berbagai program untuk mempromosikan dan 

melindungi citra perusahaan atau masing-masing produksi atau upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk memengaruhi 

persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap 

perusahaan tersebut.Kelompok-kelompok yang dimaksud di sini adalah 

mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat memengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelompok-kelompok 

tersebut bias terdiri atas karyawan, keluarganya, pemegang saham, 

pelanggan, khalayak/orang-orang yang tinggal di sekitar organisasi, 

pemasok, perantara, pemerintah, serta media massa. Dalam pelaksanaanya 

public relation dapat dilakukan oleh individu kunci dari suatu perusahaan 

dan dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga formal dalam bentuk biro, 

departemen, maupun seksi hubungan masyarakat dalam struktur organisasi 

(Hermawan, 2012:53). 

 

Berbagai program untuk mempromosikan dan/atau melindungi citra 

produk individual, dengan karakteristik sebagai berikut (Hermawan, 

2012:55): 

1) Sangat terpercaya 

2) Bisa menghindari orang yang menghindari tenaga penjualan dan 

periklanan 

3) Dapat mendramatisasi produk 

4) Sangat berguna 

5) Efektif dan ekonomis 
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d. Penjualan Personal 

Penjualan langsung adalah satu-satunya alat promosi yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan konsumen potensial secara langsung.Artinya, 

penjualan tatap muka merupakan aktivitas komunikasi antara produsen 

yang diwakili oleh tenaga penjualan dengan konsumen potensial yang 

melibatkan pikiran dan emosi, serta tentu saja berhadapan langsung 

(Sutisna, 2003:311).  

 

Sebagai contoh penjualan langsung adalah presentasi penjualan, 

demonstrasi produk, program intensif, pemberian contoh, dan pameran 

perdagangan. Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima 

pesanan, dengan karakteriksik sebagai berikut (Hermawan, 2012:56): 

1) Melibatkan interaksi pribadi 

2) Memungkinkan pengembangan hubungan erat 

3) Perangkat promosi yang sangat mahal 

 

e. Pemasaran Langsung 

Mengirimkan pesan tertentu pada seseorang atau sekelompok orang 

dengan cara yang tepat dan terfokus sehingga si penerima merasa 

terpanggil untuk ’bertindak’ (Gregory, 2004: 20).  Sebagai contoh 

pemasaran langsung adalah fax mail, e-mail, belanja melalui TV, katalog, 

pemasaran jarak jauh, electronic shopping, voice mail, pesan teks. 
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Penggunaan surat, telpon, faksimili, e-mail, dan alat hubung non-personal 

lainya untuk berkomunikasi secara langsung dengan/atau mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan, dengan 

karakteriksik sebagai berikut (Hermawan, 2012:56): 

1) Bentuknya yang beragam mencerminkan empat sub-karakter: non-

publik, segera, seragam, dan interaktif. 

2) Sangat tepat untuk pasar sasaran  tertentu yang dituju. 

 

f. Acara dan Pengalaman   

Merupakan pengembangan publisitas yang mengacu pada pengadaan 

kegiatan organisasi yang sifatnya mendukung promosi, misalnya 

pensponsor, mendukung acara yang menjadi perhatian masyarakat, dengan 

karakteriksik sebagai berikut (Hermawan, 2012:56): 

1) Merupakan dukungan untuk pendekatan individu dan publik 

2) Berorientasi pada pencapaian pasar sasaran yang terbatas namun 

efektif 

 

Akan tetapi dengan bertambahnya zaman persaingan pasar semakin ketat, 

dimana konsumen sekarang pada dasarnya bisa memilih sesuai selera serta 

berkembangnya berbagai jenis media baru dan semakin canggihnya 

konsumen, maka bauran komunikasi menjadi: 

1) Periklanan 

2) Promosi penjualan konsumen 

3) Promosi dagang dan co-marketing 

4) Pengemasan, titik penjualan 



22 

 

5) Penjualan personal 

6) Hubungan masyarakat 

7) Publisitas merk 

8) Periklanan korporat 

9) Internet 

10)  Pemasaran langsung 

11)  Kontak yang memberikan pengalaman, acara, pensponsor 

12)  Layanan pelanggan 

13)  Berita dari mulut ke mulut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Strategi Komunikasi Pemasaran 

 

Sumber: Herman (2012:55) 

Periklanan 

Promosi Penjualan 

Program 

Strategi 

komunikasi 

pemasaran 

Acara & pengalaman 

Humas & PR 

Penjual Personal 

Pemasangan Langsung 



23 

 

2.5 Kerangka Teoritis 

 

Di dalam penelitian ini penelitiakan menggunakanteori yang menjadi ciri khas 

komunikasi pemasaran yaitu promotion mix ataudisebut juga marketing 

communication mix. Pada dasarnya marketing communication mix itu adalah ilmu 

yang mengkaji semua aspek promosi. Kotler mengatakan bahwa sebuah 

perusahaan terdiri dari ramuan khusus yang di sebut unsur bauran promosi yang 

terdiri dari lima perangkat utama yaitu, iklan, promosi penjualan, penjualan 

personal, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung. Definisi dari kelima 

perangkat promosi ini adalah sebagai berikut: (Kotler& Amstrong, 2001: 600): 

 

2.5.1. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

 

Perusahaan tidak hanya harus berhubungan scara konstruktif dengan pelanggan, 

pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar 

masyarakat yang berminat. Masyrakat adalah semua kelompok yang memiliki 

minat actual atau pontesial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

mencapai tujuan. Hubungan Masyarakat meliputi berbagai program untuk 

mempromosikan atau melindungi citra atau produk indivisual 

prusahaan.Prusahaan yang bijaksana mengambil langkah konkrit untuk 

mengelolah hubungan yang berhasil dengan masyrakat kuncinya.  

 

Sebagian besar perusahaan mempunyai departemen hubungan masyarakat yang 

mengamati sikap masyrakat di dalam organisasi serta mendistrubusikan informasi 

dan komunikasi untuk membangun itidad baik. Departemen humas terbaik 

membimbing manajemen puncak untuk menerapkan program yang positif dan 

menghilangkan praktik yang patut di pertanyakan sehingga publisitas negative 
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tidak timbul dan melaksanakan lima fungsi tersebut. (Kotler & Keller, 2013: 229-

230) : 

a. Hubungan pers:  Mempresentasikan berita dan informasi tentang organisasi 

dalam pandangan yang paling positif. 

b. Publisitas produk: mensponsori usaha untuk memublikasikan produk 

tertentu. 

c. Komunikasi korporat: Mempromosikan pemahaman organisasi melalui 

komunikasi internal dan eksternal. 

d. Melobi: Bernegosiasi dengan pembuat peraturan dan pejabat pemerintah 

untuk mengajukan atau melonggarkan undang-undang dan peraturan. 

e. Konseling: Memberikan sarana kepada manajemen tertentu tentang masalah 

public dan posisi perusahaan serta citra sepanjang masa yang baik maupun 

buruk. 

 

2.5.2. Iklan (Advertising) 

Periklana adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi 

ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif 

dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun 

preferensi merek atau mendidik orang. Bahkan dalam lingkungan media yang 

penuh tantangan saat ini, iklan yang baik akan menghasilkan hasil yang 

memuaskan. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus 

memulai dengan mengidentifikasi sasaran pasar dan motif pembeli. Lalu mereka 

dapat menggunakan lima keputusan utama, yang di kenal dengan “lima M” :Misi/ 

Mission: apa pesan yang harus kita kirimkan? Media: apa media yang harus kita 

gunakan ?Pengukuran : bagaimana kita harus mengevaluasi hasilnya?.  
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Menurut Kotler & Keller, (2013:202) iklan juga harus memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

a. Iklan Informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan 

pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. 

b. Iklan persuasif  bertujuan menciptakan kesukaan, prefensi, keyakinan, 

dan pembelian produk atau jasa. 

c. Iklan pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian berulang 

produk atau jasa. 

d. Iklan penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka 

melakukan pilihan tepat. 

 

2.5.3. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Promosi pemasaran merupakan bahan inti dalam kampanyepemasaran, terdiri dari 

koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang direncanakan untuk 

menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau pedagang. Iklan menawarkan alasan untuk membeli 

sedangkan promosi penjualan menawarkaninsentif untuk membeli. Promosi 

penjualan mencangkupmencangkup alat untuk promosi konsumen (sample, 

kupon, penawaran pengembalian dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, 

penghargaan patronage, percobaan gratis, garansi, promosi yang berkaitan, 

promosi silang, tampilan titik pembelian, dan demonstrasi). 

Menurut Kotler & Keller (2013 : 219), tujuan dari promosi pemasaran sebagai 

berikut: 

a. Untuk menarik konsumen  
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b. Meningkatkan tingkat pembelian kembali konsumen yang jarang 

membeli. 

c. Mendorong konsumen untuk mencoba produk baru. 

 

2.5.4. Penjualan personal (Personal Selling)  

Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses pembelian 

selanjutnya, terutama dalam membentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan 

pembeli.  Menurut Kotler (2013: 192), penjualan personal  mempunyai tiga 

kualitas berbeda yakni: 

a. Interaksi Pribadi (Personal Confrontation): menciptakanepisode segera 

dan interaktif antara dua orang atau lebih.Setiap pihak dapat mengamati 

reaksi pihak lain. 

b. Pengembangan (Cultivation): memungkinkan semua jenishubungan 

berkembang, mulai dari masalah hubunganpenjualan sampai pertemanan 

pribadi yang dalam. 

c. Respons (Response): pembeli dapat merasa mereka wajibmendengarkan 

pembicaraan penjualan. 

 

2.5.5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran langsung (direct marketing) adalah penggunaan saluranlangsung 

konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasakepada pelanggan 

tanpa menggunakan perantara pemasaran Pemasar langsung dapat menggunakan 

sejumlah saluran untukmenjangkau calon pelanggan dan pelanggan perorangan, 

seperti suratlangsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, 

situsweb, dan peralatan bergerak (mobile). Menurut Kotler dan Keller, direct 
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marketing mempunyai banyak bentuk –melalui telepon, online, dan secara 

pribadi. Pesan direct marketing menurut Kotler, (2013: 192) adalah: 

a. Penyesuaian (Customize): pesan dapat disiapkan untukmenarik individu 

yang dibidik. 

b. Terkini (Up to date): pesan dapat disiapkan dengan sangatcepat. 

c. Interaktif (Interactive): pesan dapat diubah tergantung padarespon 

pelanggan 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Dalam kerangka berfikir ini terdapat pemaparan relevansi antara obyek penelitian 

dengan subyek penelitian disertai dengan model yang menjadi landasan pada 

penelitian kali ini. Keterkaitan antara obyek penelitian dan subyek penelitian 

sangatlah erat mengingat strategi promosi akan berdampak secara langsung 

maupuntidak langsung kepada minat beli pelanggan. 

 

Promotion mix yang menjadi landasan teori pada penelitian kali ini juga terkait 

dengan obyek penelitian secara langsung maupun subyek penelitian secara tidak 

langsung, dimana landasan teori akan mengalami interaksi antara obyek dan 

subyek penelitian, sehingga dapat terjadinya kesinambungan antara obyek 

penelitian, subyek penelitian, maupun landasan teori. Kerangka berpikir ini 

dimulai dari adanya brand shout yang menjadi subyek penelitian, lalu di lanjutkan 

pada promotion mix sebagai landasan teori.  

Landasan teori melandasi pembuatan strategi komunikasi pemasaran brand 

“shout” yang menjadi obyek penelitian kali ini, dengan terjadinya interaksi yang 

baik antara obyek penelitian dengan landasan teori, maka akan berdampak juga 
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kepada subyek penelitian kali ini yaitu brand shout. Subjek penelitian akan 

memberikan dampak juga pada landasan teori, karena semakin baik feedback yang 

diberikan oleh subyek penelitian, maka akan semakin baik penerapan promotion 

mix didalam perusahaan tersebut.  

 

Semakin baik terciptanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka akan 

semakin baik juga dampak positif yang didapat oleh perusahaan. Dampak positif 

perusahaan seperti peningkatan profit, serta perusahaan mendapatkanpeningkatan 

costumer. Penerapan promotion mix yang baik didalam perusahaan,akan 

berdampak baik pada keseluruhan siklus penjualan perusahaan, dan 

tidakmerugikan pihak-pihak tertentu. Penulis mencoba menggambarkan kerangka 

berpikir pada penelitian kali ini,agar terlihat jelas keterkaitan antara obyek 

penelitian dengan subjek penelitian,maupun landasan teori. Maka gambar 

kerangka berfikir tersebut seperti yang terlihatdibawah ini. 

 

Berdasarkan kerangka Teori yang telah disampaikan di atas fokus penelitian ini 

tentang bagaimana strategi komunikasi pemasaran Brand shout. Brand shout 

menggunakan strategi promotion mixyang terdiri dari lima indikator yang 

digunakan dalam mengetahui pencapaian/hasil dari penerapan promotion mix 

untuk menghadapi kompetitor. 
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Bagan 2. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Brand “Shout” 

 

 

Promotion Mix 

Iklan PromosiPenjuala

n 
Humas PenjualanPersonal Pemasaran Langsung 

 

 

Hasil Promotion Mix 



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. 

Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. 

Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. 

Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang 

harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau 

epistemologis yang panjang. 

 

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma ini 

memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu 

sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu 

keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir 

seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi 

berkembang terus. Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme 

yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil 

pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran 

subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada 

subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil 

pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran 

(Arifin, 2012: 140). 
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3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

melukiskan secara fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. Melalui metode deskriptif, kita menghimpun data, 

menyusun secara sistematis, faktual dan cermat  (Rakhmat, 1995: 22-27). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Dimana fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang fungsi, 

makna, dan bentuk ungkapan larangan. Metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun 

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, 

penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan (Moleong, 2005:34) 

 

Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan 

mendalam, yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian 

data. Peneliti berusaha menganalisis data dengan semua kekayaan wataknya yang 

penuh nuansa, sedekat mungkin dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada bentuk atau cara yang digunakan brand 

“Shout” dalam menggunakan strategi komunikasi pemasaran untuk menghadapi 

kompetitor. Cara menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang 

efektifselanjutnya akan dianalisis sehingga ditemukan konsep strategi komunikasi 

pemasaran yang digunakanolehbrand “Shout” untuk menghadapi kompetitor. 
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3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalahstorebrand “Shout” yang bertempat di Jalan 

Flamboyan A Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. 

 

3.6 Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek yang ingin 

diketahui oleh peneliti. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat 

memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif menyangkut 

apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa dalam satu peristiwa yang 

terjadi atau justru tidak terjadi. Lebih jauh, ia juga mungkin dapat membuat 

konseptualisme atau induksi tentang apa yang selama ini diteliti atau diamati. 

Informan menempati kedudukan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Ia adalah sumber informasi bagi peneliti. Tanpa informan, tidak ada informasi, 

dan tanpa informasi jelas tidak akan ada studi. Ada beberapa kriteria dalam 

menentukan informan menurut Spradley (1990: 78) yaitu: 

a. Subjek yang sudah lama tinggal secara intensif dan menyatu dengan 

kegiatan yang menjadi objek penelitian dan memberikan informasi yang 

sudah mereka pahami sekali. 

b. Subjek yang masih terlihat secara aktif pada lingkungan yang menjadi 

sasaran penelitian. 

c. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah dahulu. 

d. Subjek yang masihasingdenganpenulis. 

e. Subjek memiliki cukup banyak waktu untuk dimintai keterangan atau 

informasi. 
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Menurut pendapat diatas dalam mencari informan, maka peneliti menentukan 

informan yaitu: 

a. Pemilik brand “Shout”. 

Alasan pemilihan pemilik brand “Shout” sebagai informan karena pemilik 

jelas sangat mengerti tentang konsep strategi yang di gunakan brand 

“Shout”, karna pemilik juga yang merancang/mengonsep strategi yang 

digunakan dalam brand “Shout”, sehingga alasan untuk memilih pemilik 

brand “Shout” sebaga informan jelas karna di dalam hal ini pemilik 

banyak memberikan kontribusi lebih untuk membangun brand “Shout”. 

Terdapat dua orang pemilik brand “Shout” yaitu Suhendra Islami dan 

Aldi. 

b. Shout Crew 

Shout Crew adalah sebutan untuk tim dari brand “Shout” yang bertugas 

untuk memasarkan produk-produk brand “Shout” khususnya di Bandar 

Lampung mereka bekerjabersama shout sejak awal terbentuknya shout 

pada 01-06-2014. Alasan pemilihan Shout Crew sebagai informan dalam 

penelitian ini karena Shout Crew terlibat dalam kegiatan pemasaran brand 

“Shout”, sehingga mereka mengerti dan memahami tentang strategi 

komunikasi pemasaran brand“Shout”. Terdapat tiga orang Shout Crew 

yang akan menjadi informan penelitian dalam penelitian ini yaitu Ari (26 

tahun), Egi (26 tahun), dan Dewa (26 tahun). 

c. Penentuan Informan dilakukan dengan teknik Purposive. Informan 

penelitian dalam penelitian ini adalah pemilik shout dan shout crew 

dengan kriteria masa tempuh awal berdirinya brand shout selama satu 
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tahun belakangan ini terhitung sejak 1 Juni 2014, karena tanggal tersebut 

merupakan tanggal munculnya brand shout dengan karakter yang matang. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Wawancara Mendalam  

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih 

mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka 

ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Herdiansyah, 

2010;131). 

Alasan menggunakan metode pengambilan data ini adalah karena peneliti ingin 

memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman 

hidup seseorang yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Dengan metode ini 

peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara mendalam. Sehingga 

nantinya diperoleh gambaran yang komprehensif tentang strategi komunikasi 

pemasaran yang di gunakan brand shout dalam menghadapi kompetitor. 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti mengajukan wawancara 

yang di ketik di dalam sebuah kertas yang berisi lembar pertanyaan dan lembar 

jawaban sebagia alat wawancara yang nantinya jawaban informan akan di tulis 

langsung oleh informan sesuai dengan pertanyaan yang di berikan. Sebelum 
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dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan 

sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik 

penelitian. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini 

berhubungan dengan gambaran umum brand shout, foto-foto kegiatan strategi 

komunikasi pemasaran yang di gunakan brand “Shout”. (Herdiansyah, 2010;131) 

b.   Observasi 

 

Selain menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi peneliti juga 

menggunakan teknik observasi atau pengamatan dalam penggalian data. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan indera penglihatan dengan teknik pengamatan 

tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lexy J. Moleong menegaskan bahwa 

dalam pengamatan tanpa peran serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu 

mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan 

sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamati. (Lexy J. Moleong, 2005 : 126) 

3.8 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi : 

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam bentuk laporan yang 

selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan kepada hal-hal penting, dicari tema 
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dan polanya disusun secara sistematis, data yang memberikan gambaran yang 

tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Peneliti akan melakukan reduksi 

data setelah semua data dari wawancara dan dokumentasi telah terkumpul 

kemudian disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: 

melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan 

dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.  

b. Penyajian data 

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, 

penelitiakan menggunakan penyajian data seperti matrik, grafik, jaringan data dan 

bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja untuk menyajikan data yang telah 

diperoleh  

c. Mengambil kesimpulan atau verifikasi data 

Peneliti akan melakukan verifikasi data secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan. Selama melakukan penelitian, peneliti mencari pola, 

perbedaan, dan persamaan, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan 

penjelasan atas objek peneliti yang (Huberman, 1987:15-21). 

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi 

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.Pengertian triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi 
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dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data 

juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 

reflektif. membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian 

ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. (Moleong, 2011:330) . 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka 

ditempuh langkah sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa  yang dikatakannya sepanjang waktu. Perbandingan 

data antara wawancara pemilik brand “Shout“dan “Shout” crew. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

c. Dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh 

seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan 

aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam 

suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.  
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Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang 

tepat. Tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan 

teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. 

Dalam penelitian ini, triangulasi yang saya lakukan adalah triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber saya lakukan dengan cara mencari hal-hal yang bersinggungan 

antara informan. Hal tersebut saya lakukan untuk menguji apakah data yang saya 

dapatkan absah atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan 

berdasarkan model promotion mix dengan 5 unsur yaitu periklanan, promosi 

penjualan penjualan personal, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat. 

Jawaban yang didapatkan pada saat wawancara, peneliti bandingkan antara 

jawaban informan sat dengan jawaban informan yang lainnya sehingga didaptkan 

informasi yang akurat dan absah. Selain dengan membandingkan hasil wawancara 

informan satu dan informan yang lain, peneliti juga membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumentasi sumber tertulis lainnya. 

 

Selain itu, triangulasi yang dilakukan adalah triangualis metode yaitu dengan 

menggunakan beberapa metode. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 

membandingkan data yang di dapat dari hasil wawancara, hasil observasi, dan 

hasil studi pustaka atau dokumentasi. 



 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1 Profil Brand Shout 

Shout adalah sebuah brand yang menjual kebutuhan fashion anak-anak muda yang 

ada di Bandar Lampung, shout pada awalnya merupakan brand yang memfokuskan 

penjualan nya pada gelang yang berbahan silicon, seiring dengan permintaan pasar 

shout saat ini menjual berbagai macam kebutuhan fashion anak-anak muda, seperti 

kaos, celana, kemeja, topi, dan jaket. Kelebihan yang dimiliki shout yaitu tetap 

mempertahankan konsistensi produk yang mereka jual dengan menyeleksi produk-

produk mereka sebelum dipasarkan dan yang menjadi icon dalam penjualan mereka 

yaitu gelang. Prestasi yang sudah shout dapatkan selama berkarir sejak juni 2014 

sampai dengan agustus 2015 ini yaitu local brand choice award 2014, dengan 

narasumber pekan industri kreatif diskominfo provinsi Lampung. 

 

4.2 Sejarah Singkat Brand Shout 

Brand shout sendiri berdiri pada bulan juni 2014, nama shout sendiri dipilih karna 

Suhendra Islami dan Rinaldy Ferrari sebagai pemilik ingin menjadikan shout sebagai 

tempat untuk memberitahu tentang ide-ide atau isu-isu yang ingin mereka angkat atau 
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lebih tepatnya yang sedang trend dikalangan anak muda yang gemar akan fashion. 

Pada awalnya shout terbentuk dengan nama wristbandshous dengan owner 4 orang 

pada tahun 2012 lalu karna alasan tidak memiliki visi dan misi yang sama Suhendra  

Islami dan Rinaldy Ferrari memillih untuk keluar dan membentuk brand sendiri yang 

diberi nama shout.  

 

4.3 Visi dan Misi Brand Shout 

 

Visi 

a. Menjadikan brand shout sebagai brand fashion terbaik yang mampu 

bersaing dan tumbuh  berkembang. 

Misi  

a. Untuk memperkenalkan suatu brand yang pada awalnya bukan siapa-siapa 

menjadi salah satu bagian dari brand yang berkembang didunia fashion. 

b. Memproduksi berbagai jenis produk dengan mutu dan kualitas terbaik, 

serta harga dan pasokan yang berdaya saing tinggi melalui pengolahan  

yang profesional. 
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4.4       Logo Perusahaan 

 

 

 

Logo Brand Shout mengandung arti sebagai berikut : 

a. font yang digunakan melambangkan kesederhanaan  

 

4.5       Aspek Kegiatan Brand Shout 

 

Brand shout adalah suatu badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang 

penyediaan kebutuhan fashion anak-anak muda. Sebagai badan usaha swasta, brand 

shout mempunyai tanggung jawab kepada brand shout sendiri maupun konsumen 

sebagai brand yang dapat terus memberikan kebutuhan fashion terkini terhadap anak-

anak muda. Sehubungan dengan itu ada beberapa tanggung jawab lain yang diemban 

brand shout yaitu: 

a. Mengenalkan fashion terkini kedapa anak-anak muda Bandar Lampung 

khususnya. 

b. Melayani konsumen yang membeli produk brand shout dan memberikan 

informasi mengenai produk yang di jual secara mendetail. 
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c. Menyiapkan dan memeriksa kembali produk sebelum dijual ke dalam 

pasar. 

d. Menerima saran dari konsumen akan produk yang brand shout jual. 

 

4.6 Struktur Brand Shout 

 
 

 
 
OWNER 
 
              

 
 
 
 

  

 
 

:   

  

 
 

Suhendra  Islami 

Rinaldy Ferari 

 
 
OFFLINE STORE     :                Ari Dwi Putranto 

        Egi Yunandi 

        Yudi Januarsa 

            Cindya Novinsa 

    Deni Setiawan 

        Senna Andriansyah 

     

ONLINE STORE 
 
 
MARKETING   

:   
 
 

:  

Sinatrio Adi Prabowo 
 
 

Rindhy Dwi Rangga 
 
                          

  Erdit TJ 

 
PHOTOGRAPHER 

 
:  

 
Gustario Marino 

 
DESIGNER 
 
                          

 
:  

  

 
Wicak 

Dewa Sandra 
 
                          

  Harry Alfikrie 
 
                          

  Dede Rejeki Saputra 
 
                          

  Nana A Wulan 
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4.1 Profile Informan 

Informan 1   

Suhendra Islami yang akrab di panggil sueng, 

merupakan pemilik Brand Shout, lahir di 

Bandar Lampung, 23 Desember 1992 beralamat 

di Jl. Flamboyan A Enggal, Bandar Lampung, 

alumni Fakultas Hukum/ Univesitas Lampung 

2010, mendirikan Brand Shout pada bulan Juni 

2014. 

 

Informan 2 

Rinaldy F. Izaputra yang akrab di panggil aldy 

merupakan pemilik Brand Shout, lahir di 

Bandar Lampung, 12 Januari 1992 beralamat di 

Jl. Trusan Way Rarem, No. 1, Pahoman, Bandar 

Lampung, alumni Fakultas Hukum/ Univesitas 

Lampung 2010, mendirikan Brand Shout pada 

bulan Juni 2014. 
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Informan 3 

Dewa Sandra yang akrab di panggil dewa  

merupakan salah satu dari team inti Brand 

Shout, lahir di Bandar Lampung, 15 Mei 1989 

beralamat di Jl. Pulau Batam IV, No. 10, Way 

Halim Permai, Bandar Lampung, alumni 

Fakultas TI  / Dharma Jaya 2010, bergabung 

bersama Brand Shout sejak awal di dirikan pada 

bulan Juni 2014. 

 

 

Informan 4 

Egi Yunandi yang akrab di panggil egi 

merupakan team inti dari Brand Shout, lahir di 

Bandar Lampung, 7 Juli 1989, beralamat di Jl. 

Arif Rahman Hakim, Gang Jaya  Lingkungan 1, 

RT 09, alumni Fakultas Ekonomi/Universitas 

Lampung 2007, bergabung bersama Brand 

Shout sejak awal di dirikan pada      bulan Juni 

20114. 
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Informan 5 

Ari Dwi Putranto yang akrab di panggil ari 

merupakan team inti dari Brand Shout, lahir di 

Bandar Lampung, 12 Januari 1989, beralamat di 

Jl. Damar, Blok TE 1, No. 6,  BTN 3,  Way 

Dadi, Sukarame    Bandar Lampung, alumni 

SMA 10 Bandar Lampung 2004, bergabung 

bersama Brand Shout sejak awal di dirikan pada 

bulan Juni 2014. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap strategi komunikasi 

pemasaran brand shout untuk menghadapi kompetitor, dapat di tarik kesimpulan 

dalam strategi komunikasi pemasaran brand shout dalam menghadapi kompetitor , 

brand shout menggunakan  iklan, penjualan personal, humas, promosi penjualan, dan 

pemasaran langsung,  dan di tambah tiga pendekatan yaitu pull strategy, push 

strategy, dan profile strategy sebagai saluran dalam melakukan pemasaran dan 

menghadapi kompetitor hal tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut : 

a. Iklan di dalam strategi komunikasi pemasaran brand shout di kemas di dalam 

sebuh acara-acara yang bertujuan untuk mengulangi pesan berkali-kali.  

b. Penjualan Personal brand shout lakukan dengan membentuk reseller yang 

bertugas menjajakan produk brand shout ke pasar yang lebih besar dengan 

memberikan fasilitas mengatar barang yang di pesan konsumen sehingga 

mereka para konsumen dapat langsung mendapatkan pelayanan yang di 

berikan brand shout scara langsung,  

c. Humas dalam brand shout memang bukan sosok yang di tunjuk namun dalam 

hal ini seluruh team yang ada dalam brand shout merasa bahwa dirinya humas 
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karna mereka semua membangun interaksi baik dengan calon konsumen 

dengan hal itu mereka dapat memberikan citra yang baik bagi brand shout 

d. Promosi Penjualan, dalam promosi penjualan brand shout mengemas promosi 

penjualan dengan memberikan spesial harga di hari-hari tertentu, hal itu 

dilakukan untuk dapat menarik calon konsumen dengan memberikan diskon 

atau spesial harga di hari-hari tertentu,  

e. Pemasaran Langsung, dalam pemasaran langsung brand shout menggunakan 

media sosial untuk melakukan pemasaran langsung tidak hanya membuka 

booth di dalam acara yang brand shout sponsori namun sosok brand 

ambassador yang dijadikan strategi dalam pemasaran langsung. Kelima hal 

diatas lah yang memberikan konstribusi yang besar bagi brand shout dalam 

mendokrak pemasaran yang dilakukan oleh brand shout. 

f. Pull Strategy, Brand shout dalam melakukan pendekatan ini dengan 

melalukan pendekatan kedapa konsumen melalui iklan-iklan yang brand shout 

kemas di dalam sponsor acara-acara maupun iklan di dalam sosial media 

seperti twitter dan instagram hal tersebut di lakukan dengan tujuan 

memperoleh pasar baru dan merangsang pembelian scara cepat dengan 

mempengaruhi konsumen melalui promosi yang di berikan oleh brand shout 

melalui saluran tersebut.  

g. Push Strategy pendekatan push strategy  sendiri brand shout lakukan dengan 

menggunakan reseller sebagai saluran dalam memperoleh hubungan jangka 

panjang kepada konsumen hal tersebut brand shout pilih karna reseller sangat 
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mobile dalam pergerakannya dan dapat menghubungkan anatara brand shout 

dan konsumen secara langsung dalam melakukan penjualan. 

h. Profile Strategy pendekan  profile strategy merupakan pendekatan yang di 

lakukan dengan mengenalkan sebuah perusahaan dan menanamkan image 

perusahaan di dalam benak khalayak, dalam pendekatan ini brand shout 

mencoba melakukannya dengan menseponsori setiap acara-acara yang 

bertemakan anak muda hal itu di lakukan karna target utama dari pasar brand 

shout sendiri yaitu kaula muda brand shout mecoba menanamkan image 

kepada konsumen tentang brand shout sendiri melalu iklan di dalam acara-

acara yang sesuai dengan brand shout sendiri 

Kelima indikator dan tiga pendekatan  di atas memberikan dampak yang luar biasa 

bagi brand shout terhitung sejak juni 2014 brand shout saat ini sudah bisa bersaing 

dan sejajar dengan brand-brand besar yang ada di bandar lampung, hal tersebut 

terbukti, dari pencapian brand shout yang awalnya hanya melakukan penjualan online 

dan offline saat ini brand shout sudah memiliki store sendiri . 

6.2 Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Dapat mengembangkan pasarnya  lebih luas, dengan mengikuti acara-acara 

yang lebih terbuka di luar Bandar Lampung. 

b.  Menjalankan penjualan personal dengan membentuk reseller tidak hanya di 

dalam lingkup Bandar Lampung namun di luar Bandar Lampung juga. 
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