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BAB III KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1  Kerangka Konseptual 

Latar Belakang Penelitian: 

Dengan boomingnya online dan memiliki potensial yang besar, penulis akan mendesain strategi 

komunikasi pemasaran untuk meminimalisasikan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan 

strategi komunikasi pemasaran online dengan metode benchmarking 

 

Rumusan Masalah: 

Bagaimana menyusun strategi komunikasi pemasaran online untuk memasarkan La-Devitto? 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data Diolah 
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La-Devitto adalah salah satu bisnis dessert di Surabaya berbasis online. 

Dengan boomingnya online dan memiliki potensial yang besar, peneliti ingin 

mendesain strategi komunikasi pemasaran online sehingga dapat 

meminimalisasikan biaya yang dikeluarkan dengan metode benchmarking. 

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah Baena (2016), Anwar & 

Daniel (2016), dan Rader et al. (2014) di mana mereka meneliti mengenai strategi 

komunikasi pemasaran online. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian 

terdahulu Mura & Sharif (2015), Nair et al. (2015) di mana meneliti mengenai 

pendekatan benchmarking pada industri pariwisata di pedalaman. Penelitian oleh 

Laia et al. (2017) dan Lascu et al. (2013) juga digunakan dalam penelitian ini di 

mana mereka meneliti mengenai strategi marketing online pada makanan. Peneliti 

juga menggunakan penelitian terdahulu Mollaee, Kandi, & Mahsa (2013) dan 

Terziyska (2017) di mana mereka meneliti dengan metode benchmarking. Selain 

itu, penelitian Gurau (2008) dan Ashley & Tuten (2014) meneliti tentang strategi 

komunikasi marketing online. Jiangyu Li & Haibo Yu  (2013) dan Rawal (2013) 

meneliti tentang strategi komunikasi pemasaran online. Penelitian mereka 

menggunakan AIDA. 

Landasan teori yang digunakan adalah Kotler & Keller (2012) yang 

membahas tentang komunikasi pemasaran. Selain itu, terdapat Lewis (1898) 

membahas tentang AIDA. Teori Andersen & Pettersen (1996) juga digunakan 

untuk menjelaskan tahapan benchmarking. Selain itu, peneliti menggunakan 

Kaplan & Haenlein (2010) untuk membahas media sosial. Kemudian peneliti akan 

melakukan penelitian di mana data hasil penelitian akan dianalisis. Setelah itu, 

peneliti akan memberikan kesimpulan, implikasi, dan saran. 
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3.2  Model Analisis 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisis Data 

Sumber : Data Diolah 

 

Peneliti akan mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi. 

Peneliti akan bertanya mengenai strategi komunikasi marketing online mereka. 

Peneliti juga akan menanyakan apa yang selama ini telah dilakukan untuk 

memasarkan produknya. Setelah peneliti mengumpulkan informasi, informasi 

akan diidentifikasi strategi komunikasi pemasaran yang digunakan. Data akan 

dipilah pilah, difokuskan dan dikategorikan termasuk dalam strategi manakah yang 

informan jelaskan. Setelah itu, data akan dianalisa, disajikan dengan tabel atau 

flowchart sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian ini. Pada 
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penelitian ini, data akan disajikan dengan menarasikan transkrip wawancara. 

Terakhir, peneliti akan menyusul model strategi pada La-Devitto. 

  


