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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori 

Menurut Jonathan H. Turner dalam bukunya Teori Komunikasi teori 

adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita 

menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu perisiwa terjadi.
9
 

Secara umum teroi merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengidentifikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang 

membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. 

2. Humas 

Public Relations (PR) yang di dalam bahasa Indonesia diartikan 

menjadi Hubungan Masyarakat (Humas), menurut Jefkins adalah semua 

bentuk komunikasi yang terencana, baik yang sifatnya internal (ke dalam) 

maupun yang sifatnya eksternal (ke luar), antar suatu organisasi dengan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandasan pada saling pengertian. Humas berperan penting dalam 

penyampaian informasi terhadap masyarakat, bersifat persuasif dalam 

menintegrasikan lembaga kepada masyarakatnya.
10

 

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen khusus yang 

membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling 

pengertian, penerimaan dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya, 

yang melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen 

untuk selalu mendapatkan informasi dan merespon pendapat umum, 

                                                             
9 Richard West, “Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi”, (Jakarta:Salemba Humanika, 

2013) Hal. 49 
 

10
 Hernanto Bambang,”Public Relations dalam Organisasi”, (Santusa, Yogyakarta, 2007), 

hal, 17. 
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mendefenisis dan menekankan tanggung jawab manajemen mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan 

awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan riset 

serta komunikais yang masuk akal dan etis  sebagai sarana utamanya.
11

 

Defenisi Humas menurut Sukatendel tahun 2010, humas adalah salah 

satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi 

atas dasar menghormati kepentingan bersama.Humas juga merupakan suatu 

bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang 

bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan (profit) maupun non 

komersial yang tidak mencari keuntungan. 

Menurut Effendy dalam bukunya Hubungan masyarakat Suatu 

Komunikologis fungsi Humas adalah sebagai berilkut:
12

 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan 

eksternal 

3. Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari 

organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publiknya kepada 

organisasi 

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum 

5. Operasionalisasi dan organisasi Humas adalah bagaimana membina 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah 

terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan. 

Menurut Widjaja dalam bukunya Pengantar hubungan Masyarakat 

tahun 2010 mengatakan bahwa tujuan humas adalah untuk menciptakan, 

membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau 

                                                             
11

Scoot M. Cutlip,”Public Relations”, (Yogyakarta-Indonesia, 2005), hal. 04 
12

Effendy, Hubungan Masyarakat, (Grafindo, 2006) hal.100 
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organisasi di satu pihak dan denga publik di lain pihak dengan komunikasi 

yang harmonis dan timbal balik.
13

 

3. Marketing Public Relations 

a. Pengertian Marketing Public Relations 

Marketing Public Relations merupakan suatu proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat 

merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui 

pengkomunikasian informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan 

kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan, 

keinginan, perhatian, dan kepentingan bagi para konsumennya.
14

 

Philip Kotler orang yang pertama kali memunculkan konsep Mega 

Marketing yang merupakan perpaduan antara kekuatan Public Relations 

dan Marketing Mix. Kemudian muncul istilah Marketing Public Relations 

(MPR), sebagai pengembangan tahap selanjutnya dari konsep sebelumnya 

(Megamarketing) yang di populerkan oleh Thomas L. Harris (1991), 

melalui bukunya yang berjudul  The Marketer’s guide to Public Relations. 

Konsepnya  sebagai berikut : 

“Marketing Public Relations is the process of planning and 

evaluating programs, that encourage purchase and costumer through 

credible communication of informations and impresion that identify 

companies and their products with the needs, concerns of customer.”  

Pengembangan sinergi dan fungi marketing atau yang sering 

disebut dengan pemasaran dan public relations yang kemudian mencapai 

titik temu dan dikenal dengan istilah “Marketing Public Relations” 

tersebut cukup efektif dalam membangun brand awarenesss (pengenalan 

                                                             
13

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsepsi dan 

aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal. 18 
14

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi,  (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), Hal. 245 
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merek) dan brand knowledge (pengetahuan merek). Pengembangan 

tersebut juga berpotensi untuk memasuki, dan bahkan mendukung bauran 

pemasaran (marketing mix), khusunya unsur  promosi dalam bauran 

tersebut.
15

 

b. Peranan Marketing Public Relations 

Menurut Kotler peranan Marketing Public Relations dalam upaya 

mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan dalam berkompetisi, 

secara garis besarnya yaitu sebagai berikut : 

1. Komitmen untuk meningkatkan keluhan-keluhan (complaint handling) 

dan lain sebagainya demi terciptanya kepuasan pihak pelanggan. 

2. Membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan 

sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. 

3. Mengkomunikasikan terus-menerus melalui media PR (House PR) 

tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian 

sosial dan lingkungan hidup, agar tercapai publikasi yang positif 

dimata masyarakat atau publik. 

4. Membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang 

dan jasa, baik segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada konsumenya. 

5. Berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif 

yang mungkin akan muncul di masa mendatang. 
16

 

Selain itu, ada beberapa penyebab dibutuhkanya strategi Marketing 

Public Relations, yaitu : 

1. Meningkatkan biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan 

hasil keuntungan yang diperoleh dan keterbatasan tempat. 

                                                             
15

Ibid, hal.251 
16

Ibid, hal.254-255 
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2. Persaingan yang kuat dalam promosi dan publikasi, baik melalui 

media elektornik maupun media cetak dan sebagainya. 

3. Selera konsumen yang cepat mengalami perubahan dalam waktu 

relatif pendek (tidak loyal), karena banyakanya pilihan atau subsitusi 

atau produk yang ditawarkan di pasar. 

4. Makin menurunya perhatian atau minat konsumen. 
17

 

c. Strategi Marketing Public Relations 

Ada tiga pendekatan MPR yang menggabungkan antara strategi 

pemasaran tradisional dan dimensi megamarketing, yang membutuhkan 

komunikasi dari bagian yang bukan merupakan bagian pemasaran 

traditional chain, adapun strategi-strategi tersebut adalah:
18

 

1. Strategi Push 

Menurut Kotler strategi ini adalah dimana perusahaan 

mendorong produknya melalui sarana tertentu.Produser secara agresif 

mempromosikan produknya ke wholesaler (perantara), wholesaler 

mempromosikan kepada retailers (pengecer) dan retailer 

mempromosikan kepada konsumen. 

2. Strategi Pull 

Strategi ini digunakan untuk membangun permintaan 

konsumen sehingga sangat membutuhkan biaya yang besar untuk 

membuat iklan dan mempromosikannya kepada konsumen. 

3. Strategi Pass 

Public Relations memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan 

menciptakan opini publik yang menguntungkan. 

Program MPR tersebut di satu sisi merupakan upaya untuk 

merangsang (push) pembelian dan sekaligus dapat memberikan nilai-

                                                             
17

Ibid, hal. 252 
18

 Thomas L. Harris, Value Added PR- The Secret Weapon Of Integrated Marketing. ( Library 

Of Congress catalogin-in Publicating data), 1998, hal. 48 
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nilai (added value) atau kepuasan bagi pelanggang (satisfied customer) 

yang telah menggunkan produknya. Disisi lain melalui kiat public 

relations dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik dua arah 

yang didasari informasi dan pesan-pesan yang dapat dipercaya, 

diharapkan dapat menciptakan kesan-kesan positif terhadap perusahan. 

Hal ini merupakan sinergi peranan CPR dari taktik pull strategy yang 

kemudian diikuti dengan pass strategy untuk mendukung demi 

mencapai tujuan MPR.
19

 

d. Keuntungan Marketing Public Relations(MPR) 

Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan MPR adalah : 

1. Dapat lebih efektif dan efesien dalam penggunaan pembiayaan 

publikasi mengingat semakin tingginya biaya promosi dimedia massa 

(komersial). 

2. Saling melengkapi (komplementer) dengan promosi periklanan. 

3. Dapat meningkatkan kredebilitas dari pesan-pesan yang disampaikan 

melalui public relations, sehingga dapat menembus situasi yang relatif 

sulit dijangkau oleh iklan atau memiliki kemampuan menjembatani 

kesenjangan informasi jika dismapaikan melalui teknik periklanan 

yang serba terbatas. 

4. Kampanye melalui iklan mempunyai keterbatasan pada ruang (space) 

dan waktu (timely) yang tersedia dimedia elektronik dan media cetak, 

5. MPR mengandung kekuatan membujuk (persuasive approach) dan 

sekaligus mendidik (educated) masyrakat atau publiknya.
20

 

 

 

 

                                                             
19

 Rosady Ruslan. Manajemen Public Relation & Media komunikasi: Konsep dan 

Aplikasi.(Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2007) 246-247 
20

Ibid, hal.249-250 
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e. Kegiatan Marketing Public Relations 

1. Publicity 

Menurut Cutlip dalam bukunya manajemen public relations& 

media komunikasi karangan Rosady Ruslan mengatakan:“publisitas 

adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh 

media, karena informasi tersebut mempunyai nilai berbeda. 
21

 

2. Sponsorship 

Memberikan sumbangan pada pihak lain berupa uang atau 

barang untuk mendapatkan publisitas. Biasanya kegiatan sponsorship 

ini merupakan bagian dari usaha pembentukan citra atau impressions 

(image building) perusahaan yang menjadi sponsor terhadap 

masyarakat atau publik.  

Sebagai sebuah taktik sponsorship memiliki kelebihan dan 

kekurangan.Kelebihan sponsorship adalah kemampuanya 

mendapatkan produk dalam lingkungan dimana persaingan nampak 

tidak terlalu banyak.Kelemahan sponsorship kurang menarik perhatian 

khalayak. 

3. Special Event 

Media yang efektif karena dapat membantu memasarkan 

perusahaan atau produk, bersifat menghibur dengan cahaya, warna, 

gerak dan suara serta mendapat liputan dari media massa. Special 

event merupakan sebuah event yang dilaksanakan biasanya untuk 

mendapatkan perhatian pada media untuik klien, perusahaan, atau 

produk serta dapat didesain utuk mentransferkan pesan spesifik 

tentang produk.
22

 

 

 

                                                             
21

Ibid, hal. 233 
22

 Ibid, hal 232 
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4. Brand 

Brand dapat diartikan sebagai asal atau sumber dari suatu pembeda 

sebuah produk dari produk lainya.Produk meliputi benda-benda fisik, jasa, 

eceran, bisnis online, orang, organisasi, tempat maupun ide.
23

 

Brand atau yang sering disebut dengan merek bukan hanya sekedar 

logo atau nama perusahaan, melainkan image atau persepsi tentang produk 

atau perusahan dan lainya. Kunci sebuah kemampuan memilih nama, logo, 

simbol, desain kemasan, atau atribut yang membedakan sebuah produk dari 

produk lainya komponen berbeda dari brand yang berfungsi sebagai pembeda 

dikenal dengan element. Jadi, secara teknis, ketika seseorang menciptakan 

nama atau simbol untuk sebuah produk baru, itulah disebut telah menciptakan 

brand.
24

 

Sebuah merek yang terkenal dan terpercaya merupakan asset yang tak 

ternilai.Merek mempunyai beberapa peran bagi perusahaan yang 

memasarkanya.Peran ekonomi yang penting adalah memungkinkan 

perusahaan untuk mencapai skala ekonomis dengan memproduksi merek 

tersebut secara missal.
25

 

Menurut prespektif konsumen, sebuah merek memiliki ekuitas sebesar 

pengenalan konsumen atas merek tersebut. Ekuitas merek dalam prespektis 

konsumen terdiri atas 2 macam, yaitu: 

1. Kesadaran Merek (brand awareness) 

Merupakan kemampuan sebuah merek untuk muncul dalam bentuk 

konsumen ketika mereka sedang memikirkan kategori produk tertentu dan 

seberapa mudahnya nama tersebut dimunculkan. 

 

                                                             
23

 Kevin Lence keller, Strategi Brand Management,Building, Measuring, and managing 

Brand equity, second edition,( New Jersey:Pratice,2002) hal. 175 
24

Terenche A. shimp, Periklanan Promosi. (jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2003). Cet. 

Ke- 5, Hal. 8 
25

Ibid, hal.8 
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2. Citra Merek (brand image) 

Merupakan jenis asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika 

mengingat sebuah merek tertentu.Asosiasi tersebut secara sederhana dapat 

muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitan kepada 

suatu merek.
26

 

5. Brand Awareness 

Brand Awareness adalah kesanggupan calon orang pembeli 

untukmengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagiankategori merek tertentu. "Brand awareness is the ability of a potential 

buyer torecognize or recall that a brand is a member of a certain product 

category"(David A. Aaker 1991). Sedangkan pendapat lain dari East (1997: 

29), “Brandawareness is the recognition and recall of a brand and its 

differentiation fromother brands in the field” yang berarti pengakuan dan 

pengingatan dari sebuahmerek dan pembedaan dari merek lain yang ada 

dilapangan. Jadi brandawareness adalah kemampuan konsumen untuk 

mengingat suatu brand danakan menjadikannya berbeda bila dibandingkan 

dengan brand lain. 

Bagan Piramida Brand Awareness 

 
Gambar II.1Piramida Brand Awareness 

                                                             
26

Ibid, hal. 11-12 
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Sumber : David A.Aker, “Managing Brand Equity”, 1991 

Ada 4 tingkatan brand awareness seperti yang dilihat dari 

gambardiatas, yaitu:
27

 

1. Tidak menyadari merek (unaware of brand) 

Tidak menyadari merek adalah tingkat paling rendah dalam 

piramada terhadap kesadaran merek, dimana konsumen tidak 

menyadari adanya merek. 

2. Pengenalan merek (brand recognition) 

Pengenalan Merek adalah tingkat minimal kesadaran 

merek. Hal ini penting pada saat pembeli memilih suatu merek 

pada saat pembelian. 

3. Pengingatan kembali terhadap merek (brand recall) 

Didasarkan permintaan seseorang untuk menyebutkan 

merek tertentu dalam suatu kelas produk. Hal ini diistilahkan 

dengan pengingatan kembali tanpa bantuan karena berbeda dengan 

tugas pengenalan, konsumen tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut. 

4. Puncak pikiran (top of mind) 

Apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi 

bantuan pengingatan dan orang tersebut dapat menyebutkan satu 

nama merek, maka merek yang sering disebutkan pertama kali 

merupakan puncak pikiran. Dengan kata lain, merek tersebut 

merupakan merek utama yang ada dalam benak konsumen. 

 

 

 

                                                             
27

Yuliuanti Keke, “Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Membangun Brand Awareness”, 

Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, Vol.2 No 1 September 2015 hal 15 
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B. Kajian Terdahulu 

Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

:Rujukan penelitian yang pertama yaitu, dilakukan oleh Peryoly Tekwana (2010) 

tentang “ Pengaruh Marketing Public Relations Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru” :Dalam penelitian ini, Peryoly 

tekwana menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signiikan antara 

marketing public relations terhadap loyalitas pelanggan. Implikasi dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut :Marketing Public Relations yang terdiri dari publikasi, 

event, berita, kegiatan sosial, media identitas dan website harus selalu 

dikembangkan oleh perusahaan. Selain itu, berdasarkan akumulasi jawaban 

responden, indikator marketing public relations yang berpengaruh paling tinggi 

terhadap loyalitas pelanggan Rumah Sakit Iislam Ibnu Sina Pekanbaru adalah 

indikator media identitas, kemudian publikasi dan kegiatan sosial. Indikator 

marketing public relations yang memiliki pengaruh paling rendah adalah website 

perusahaan dan event.
28

 

Rujukan penelitian kedua yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Evayanti 

(2015) tentang “Implementasi Marketing Public Relations (MPR) dalam 

Mengembangkan Keunggulan Bersaing di PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru. “Dalam penelitian ini Evayanti Menyimpulkan bahwa, kegiatan yang 

dilakukan oleh BNI Syariah dalam Mengimplementasikan Marketing Public 

Relations dalam mengembangkan keunggulan bersaing sudah dikatakan cukup 

bagus, karena dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh BNI Syariah yaitu MPR 

membantu meluncurkarkan produk baru, membantu penempatan posisi ulang bagi 

produk yang tengah dewasa, membangun minat terhadap sebuah kategori produk 

mempengaruhi kelompok-kelompok sasaran spesifik, mempertahnkan produk 

yang tengah menghadapi masalah dimasyarakat untuk membangun citra 

                                                             
28

 Peryoly Tekwana, “Pengaruh Marketing Public Relations Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Rumah sakit Ibnu Sina Pekanbaru”. (Skripsi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 

Pekanbaru, 2013) 
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perusahaan, dan juga memberikan berbagai program yang  menarik kepada 

nasabah.
29

 

 

C. Kerangka Pikir 
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Evayanti, Implementasi Marketing Public Relations (MPR) dalam Mengembangkan 

Keunggulan Bersaing di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. (Skripsi Ilmu komunikasi, 

Universitas sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2015) 

Aktivitas Marketing Public Relations  RTV 

Publisitas Sponsorship event 

Proses Pembentukan Brand RTV 

1. Unaware of brand 

2. Brand recognition 

3. Brand recall 

4. Top of mind 

 

Brand Awareness 


