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Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Fenomena yang melatari terciptanya bisnis “Fay Motion” adalah 

berkembangnya dunia teknologi dan semakin besar peran teknologi digital dalam 

kehidupan masyarakat. Terpaparnya masyarakat dengan teknologi Internet 

ditambah dengan banyaknya platform media digital untuk melakukan berbagai 

aktivitas seperti berbisnis, mencari informasi, berbagi, dan berkomunikasi, 

terbentuklah kebutuhan-kebutuhan lain di luar kebutuhan dasar manusia yaitu 

untuk menjadi aktif dalam dunia digital. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang 

dilakukan oleh Global Digital Report 2018 terhadap penggunaan Internet dan 

media digital di seluruh dunia.  

 

 

Gambar 1.1.1. The New 2018 Global Digital Report 

Sumber: Wearesocial.com & Hootsuite (2018) 

 

Ditemukan bahwa penetrasi Internet terhadap seluruh penduduk dunia 

telah mencapai 53% yaitu sebesar 4,021 miliar. Dengan jumlah pengguna aktif 

media sosial di seluruh dunia 3,196 miliar yaitu 42% (kenaikan 13% dari tahun 

sebelumnya).  

Pertumbuhan teknologi digital, Internet, dan Media Sosial inilah yang 

meningkatkan nilai (value) dari sebuah image (foto) dan video. Sehingga terbuka 

lapangan-lapangan pekerjaan baru terutama penyedia jasa foto dan video untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini. Dibantu dengan kamera digital 

yang semakin berkualitas dengan harga yang terjangkau sehingga salah satu 
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segmen terbesar yang paling diuntungkan pada saat ini adalah bisnis perfilman, 

fotografi dan videografi.  

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh penulis 

terhadap 96 calon konsumen akan penggunaan jasa dokumentasi foto dan 

video, ditemukan bahwa jasa dokumentasi yang paling banyak digunakan oleh 

konsumen adalah untuk kebutuhan berbagai macam event. Dengan penggunaan 

jasa dokumentasi event terbanyak adalah untuk Event Sweet 17 (30 vote), Event 

Wedding / Engagement  (25 vote), dan Event Birthday (24 vote). Hasil lain 

berupa foto dan video untuk Business Profile, Advertising, Pre-Wedding, Pre-

Sweet, dan foto wisuda. 

 

 

Grafik 1.1.1 Penggunaan jasa dokumentasi 

Sumber: Milik Pribadi (2018) 

 

1.1.1 Preliminary Brand Audit 

“Fay Motion” adalah perusahaan penyedia jasa dokumentasi foto dan video 

event yang telah berdiri sejak Februari 2018. Setiap proyek foto maupun video 

yang ditangani oleh “Fay Motion” dilakukan secara langsung oleh seorang 

fotografer dan/atau seorang videografer melalui proses yang pasti dengan 

menggunakan timeline kerja dengan mendahulukan customer experience dan 

melibatkan customer dalam setiap prosesnya. “Fay Motion” juga menawarkan 

hasil yang terbaik yang menonjolkan nilai artistik dengan berbagai teknik dan 

keahlian dalam bidang fotografi dan videografi. 
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Gambar 1.1.2. Beberapa dari hasil foto dan video “Fay Motion” 

Sumber: Milik Pribadi (2018) 

 

Keunikan yang juga ditawarkan oleh “Fay Motion” merupakan pemberian 

booklet sebagai sarana aftersales dan customer engagement yang berisi Thank 

You Note, foto-foto perjalanan dan highlight pembuatan proyek bersama 

customer, dan disk berisi softcopy hasil foto dan video. Media aftersales booklet 

juga digunakan sebagai media untuk menjalin relationship dengan para vendor 

yang bekerja dalam proyek yang sama, dengan mencantumkan nama-nama 

mereka dalam booklet yang kemudian diberikan untuk dijadikan portfolio 

bersama dan secara langsung dapat digunakan untuk cross-marketing terhadap 

konsumen vendor. 

 

 

Gambar 1.1.3. Booklet Engagement Hana Hartadi  

Sumber: Milik Pribadi (2018) 



 
 

 

18 

 

Perusahaan “Fay Motion” memiliki sosial media aktif Instagram yang 

digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan hasil proyek atau portfolio, tetapi 

memiliki kekurangan yaitu masih belum dikenal oleh masyarakat luas (brand 

awareness) hal ini disebabkan oleh strategi komunikasi pemasaran yang masih 

belum dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi 

komunikasi pemasaran dan brand campaign yang tepat untuk meningkatkan 

brand awareness terhadap calon konsumen yang memiliki kebutuhan jasa 

dokumentasi event. 

Strategi komunikasi pemasaran penting bagi sebuah perusahaan yang 

telah berjalan cukup lama maupun perusahaan baru yang belum begitu dikenal, 

karena dengan berjalannya waktu banyak perusahaan lain yang juga 

menawarkan hal yang sama, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang baik 

dan tepat sesuai dengan masing-masing kebutuhan perusahaan untuk mencapai 

target pasar yang disasar serta meningkatkan brand awareness dari sebuah 

brand ataupun produk atau jasa yang dimiliki.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elisa Widyakusuma 

(2013) terhadap perusahaan PT Nokia Indonesia dengan pemasarannya untuk 

smartphone barunya seri Lumia diperlukan strategi komunikasi pemasaran 

dengan pendekatan yang berbeda untuk tiap produk dirilis oleh Nokia sesuai 

dengan target pasar yang dijangkau. Di mana untuk seri Lumia Nokia melakukan 

Strategic decision making yaitu 360 degree campaign melalui Above The Line 

(ATL), Below The Line (BTL), dan digital marketing dengan menunjukkan 

keunggulan-keunggulan yang dimiliki smartphone tersebut. Dengan 

menggunakan pendekatan konsep ABC, yaitu Attention, Branding, dan 

Communication dan digital marketing bersama dengan  implementasi dan aksi 

marketing communication tools seperti Advertising (celebrity endorser, 

advertorial, rational message, musik, online advertising, dan direct response ad), 

Direct Marketing (social media : Twitter, Facebook dan website Nokia Indonesia) 

dan lain-lain yang telah terintegrasi sesuai dengan kebutuhan untuk memasarkan 

produk Lumia dan memberikan brand awareness terhadap smartphone baru 

yang dirilis menggunakan dasar teori IMC. Yang dihasilkan adalah Lumia 

menjadi pilihan banyak orang dan mengalami peningkatan penjualan dalam 

kurun waktu tersebut dibanding dengan pesaing-pesaingnya. 
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Gambar 1.1.4. Social Media Fay Motion 

Sumber: Fay Motion Instagram (2018) 

 

Untuk menjalankan brand campaign yang baik dibutuhkan segmentasi 

target pasar, dan juga positioning yang jelas agar dapat membantu proses 

pengembangan strategi brand. Berikut merupakan STP (Segmentation, 

Targeting, Positioning) dari perusahaan “Fay Motion”: 

• Segmentation  

Demografis: pria dan wanita, remaja hingga dewasa berusia 18-34 tahun 

bekerja sebagai mahasiswa, pekerja kantoran, wiraswasta, dan ibu rumah 

tangga yang memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas. 

Geografis: Berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. 

Psikografis: Memiliki karakteristik VALS yaitu Achiever dan Ideals-Thinker 

dengan lifestyle penggunaan aktif teknologi terutama media sosial serta aktif 

dalam kehidupan sosial. Memiliki keinginan untuk menggunakan jasa yang 

menawarkan hasil terjamin dengan servis yang baik. Melakukan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sebelum membuat keputusan, melakukan re-purchase 

dan memberikan testimoni jika pengalaman penggunaan jasa baik.  

Customer Behavior dari konsumen “Fay Motion” memiliki frekuensi 

penggunaan jasa yang cukup sering untuk penggunaan event yang berhubungan 

dengan bisnis seperti workshop, seminar, dan outing karena terjadi beberapa kali 
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dalam setahun, tetapi tidak sering untuk event pribadi seperti wedding, 

engagement, dan ulang tahun. Kegunaan layanan yang diharapkan oleh 

konsumen adalah skill atau keahlian, profesionalisme, kualitas layanan, 

keramahan dan keterbukaan serta kecepatan pemberian hasil. Loyalitas 

konsumen cukup tinggi jika telah bekerja dengan “Fay Motion” dan menyukai 

hasil dan cara kerja perusahaan seperti halnya Kazaktiv yang telah 

menggunakan jasa “Fay Motion” beberapa kali setelah penggunaan jasa 

pertama. Dengan kesiapan untuk membeli yang cukup tinggi karena untuk 

pelaksanaan sebuah event akan ada budget yang telah dipersiapkan untuk 

dokumentasi baik itu foto maupun video ataupun keduanya. 

• Targeting 

Calon konsumen yang sedang membutuhkan jasa dokumentasi untuk 

event berupa foto atau video baik untuk bisnis maupun keperluan perseorangan. 

• Positioning 

“Fay Motion” menempatkan diri sebagai perusahaan yang menawarkan 

solusi yang lebih baik, untuk permasalahan dokumentasi foto dan video event 

yang dihadapi calon konsumen, melalui proses pengerjaan yang menunjang 

customer experience dan customer relationship dengan hasil yang terbaik 

dengan mengutamakan timeline management, personalize story building, teknis, 

dan juga pemanfaatan elemen grafis seperti warna. 

 

1.1.2 Preliminary Competitor Audit 

Berikut merupakan beberapa kompetitor dengan segmentasi pasar yang 

serupa dengan perusahaan “Fay Motion”: 

 

1) On.site Studio 

On.site Studio merupakan Creative Agency yang bergerak 

sebagai creative agency di berbagai bidang seperti branding, foto, video, 

dan lainnya tetapi unggul dalam segala bentuk dokumentasi mulai dari 

event yaitu acara-acara kecil hingga acara perusahaan-perusahaan. 

Target market On.site Studio adalah orang-orang muda yang kreatif yang 

sedang menjalankan bisnisnya dan perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kebutuhan di bidang creative solution (solusi kreatif). Konsumen 

On.site adalah orang-orang seperti Abi Bayu, Ferne, Jayanata, Han 
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Yoora, dan lain-lain. Postitioning yang dilakukan oleh On.sie Studio 

adalah menjadi perusahaan yang menyediakan solusi cepat untuk 

kebutuhan kreatif konsumen. On.site Studio menjalankan strategi 

komunikasi berfokus pada aktivasi media sosial yaitu Instagram dan 

Youtube. 

 

 

Gambar 1.1.5.  Social Media On.Site Studio   

Sumber: On.site Studio Instagram & Youtube (2018) 

 

Berdasarkan pemasaran 7P yang dilakukan, On.site Studio 

menjalankan strategi komunikasi: 

- Product Marketing: On.site menawarkan hasil yang memiliki nilai 

artistik tersendiri yang tidak banyak ditawarkan oleh perusahaan 

lain, dengan penggunaan software untuk mendapatkan efek-efek 

video tertentu. Hasil yang ditawarkan juga diberikan kesan 

eksklusif dan cepat dalam pengerjaan. 

- Place Marketing: Penggunaan media sosial sebagai tempat untuk 

pemasaran dan promosi serta menampilkan portfolio sesuai 

dengan konsumen yang disasar yang membutuhkan penyelesaian 

kreatif sosial media seperti Instagram dan Youtube. 

- People Marketing: Customer Relationship Management & Vendor 

Relationship Management dengan memberikan acara customer 

day dalam rangka acara ulang tahun pertama untuk 
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menyampaikan terima kasih kepada klien-klien On.site serta 

kolaborasi dengan channel-channel yang dimiliki. 

 

Tabel 1.1.1. SWOT On.site Studio 

 

2) All Seasons Photography 

All Seasons merupakan perusahaan foto dan video yang cukup 

ternama di Surabaya yang bergerak di bidang Wedding Industry proyek 

yang dikerjakan berupa dokumentasi event Wedding, Engagement, Pre-

Wedding, dan Pre-Engagement. Memiliki kantor di Surabaya Barat dan 

dijalankan oleh team sebesar lebih dari 20 orang. Target market All 

Seasons merupakan pasangan –pasangan yang berencana menikah 

mulai dari engagement maupun sampai dengan wedding day. Positioning 

All Seasons adalah menjadi perusahaan pilihan untuk wedding di 

Surabaya dengan menawarkan hasil yang terjamin dan nama yang sudah 

terkenal. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh All Season berpusat 

pada media sosial dan mengikuti wedding events 

Berdasarkan pemasaran 7P yang dilakukan, All Seasons 

Photography menjalankan strategi komunikasi: 

- Product & Promotion Marketing: All Seasons menjalankan aktivasi 

secara penuh melalui media online untuk promosi, portfolio dan 

interaksi dengan customer dengan menggunakan media sosial 

yang dimiliki yaitu Instagram (post, story, story highlight, IG TV), 

Youtube, dan Website (gallery, bio, achievements, journal). All 

Season juga menawarkan hasil yang terjamin kualitasnya dengan 

3 orang fotografer utama yang memiliki style yang berbeda-beda. 

Strength 

• Skill Desain & 

Editing 

• Hasil yang baik 

• Branding yang 

kuat 

• Portfolio yang 

banyak 

Weakness 

• Team tidak terlalu 

besar sehingga 

belum dapat 

menerima proyek 

terlalu besar maupun 

dalam waktu yang 

bersamaan. 

Opportunity 

• Kebutuhan 

dalam 

creative 

industry dan 

dokumentasi 

meningkat. 

Threats 

• Sulit bersaing 

dengan perusahan-

perusahaan lain 

yang sudah 

establish dan yang 

bermunculan. 
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-  

 

Gambar 1.1.6.  (kiri ke kanan) Social Media, Story, Website All Seasons 

Sumber: All Seasons (2018) 

 

- Place & Physical Evidence Marketing: Melakukan pameran untuk 

promosi secara langsung dan melakukan presentasi serta direct 

selling (wedding fair, bridestory events, etc). 

- People Marketing: Menjalin hubungan yang baik dengan vendor 

(VRM) Vendor Relationship Management sehingga menjadi 

pilihan utama para vendor event wedding untuk disarankan 

kepada customer. 

Tabel 1.1.2. SWOT All Seasons Photography 

 

Strength 

• Perusahaan yang 

ternama yang memiliki 

reputasi yang baik 

• Memiliki sistem kerja 

yang solid 

• Hasil yang terjamin 

• Pasar yang telah 

terbentuk 

Weakness 

• Bidang video 

yang miliki 

tidak terlalu 

diperhatikan 

maupun 

dijalankan 

serta di 

promosikan 

Opportunity 

• Wedding 

Industry yang 

tidak akan 

pernah mati 

dan akan 

selalu 

booming. 

Threats 

• Banyak perusahaan 

baru yang 

bermunculan 

menawarkan hasil 

yang baik dan 

harga lebih 

terjangkau. 
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3) Samuel Goh 

 

Gambar 1.1.7. (kiri ke kanan) Instagram, web, post Samuel Goh 

Sumber: Instagram Samuel Goh & Samuelgoh.com (2018) 

 

Samuel Goh adalah seorang fotografer dari Singapura yang fokus 

kepada fotografi pasangan (couple) dan pre-wedding. Dia memiliki motto 

yaitu “I tell stories differently & photographing kick ass relationships” yaitu 

dia memiliki prinsip serta value dalam menyampaikan cerita tiap 

pasangan karena setiap pasangan memiliki cerita yang berbeda-beda. 

Walau Samuel Goh tidak berada di bidang dokumentasi event, namun 

hasil yang diberikan merupakan dokumentasi yang unik yaitu bagaimana 

dirinya mengkomunikasikan nilainya (values) melalui hasil foto-fotonya 

dari setiap posting yang dilakukan. Target market Samuel Goh adalah 

pasangan yang outgoing dan mengutamakan pengalaman atau layanan 

jasa beserta hasil yang unik sesuai dengan masing-masing pasangan 

dibanding dengan hanya hasil yang baik. Positioning yang dimiliki Samuel 

Goh adalah menjadi penyedia jasa fotografi yang dapat menghasilkan 

karya yang mencerminkan tiap hubungan secara unik. Strategi 

komunikasi yang dilakukan adalah mengandalkan nilai yang dipegang 

sebagai Unique Selling Proposition (usp) yang kemudian disampaikan 

melalui posting di Instagram & Websitenya serta mengandalkan UGC 

(User Generated Content). 
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Berdasarkan pemasaran 7P yang dilakukan, Samuel Goh 

menjalankan strategi komunikasi: 

- Product: Samuel Goh menawarkan hasil unik dan juga artistik 

serta storytelling yang kuat dalam tiap hasil. 

- Place Marketing: Penggunaan media sosial sebagai tempat untuk 

menampilkan portfolio dan memasarkan value yang dimiliki serta 

sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan calon customer 

- Process Marketing: Mendahulukan proses dalam tiap pengerjaan 

proyek dan menyampaikan proses tersebut untuk dapat 

disebarkan melalui UGC yang saat ini sangat mempengaruhi 

pengambilan keputusan seorang customer. 

 

Tabel 1.1.3. SWOT Samuel Goh 

 

Hasil yang bagus merupakan kebanggaan foto dan videografer, tetapi sulit 

saat ini bagi perusahaan baru untuk bersaing jika hanya bermodal hasil untuk 

membedakan diri. Perusahaan lain yang telah mendominasi pasar, memiliki hasil 

yang bagus, pengalaman lebih lama, koneksi yang luas, dan pasar yang telah 

terbentuk serta strategi komunikasi pemasaran yang telah disempurnakan 

selama bertahun-tahun. Sehingga dibutuhkan strategi komunikasi pemasaran 

yang sesuai untuk bisnis foto dan video event “Fay Motion”. Melalui analisa yang 

dilakukan kepada kompetitor maka strategi yang akan di adaptasi sebagai solusi 

oleh “Fay Motion” adalah strategi All Seasons yaitu menggunakan media online 

sebagai sarana untuk memasarkan hasil “Fay Motion” dan menawarkan value 

Strength 

• Hasil yang terjamin 

(storytelling) 

• Service yang 

diberikan dijamin 

standarnya. 

• Skill dalam 

mencairkan suasana 

& directing. 

Weakness 

• Brand corporate 

formal yang 

dikerjakan 

“HeartsCollective” 

kurang 

diperhatkan. 

Opportunity 

• Media digital 

yang 

meningkatkatkan 

penyebaran 

UGC melalui e-

WOM. 

Threats 

• Banyak 

perusahan-

perusahaan 

baru yang 

bermunculan 

menawarkan 

hasil yang baik 

dan harga lebih 

terjangkau. 
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yang dimiliki “Fay Motion” sebagai menyedia jasa dokumentasi event serta 

media-media komunikasi pemasaran lain yang diintegrasi dengan baik untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dalam perancangan brand campaign 

perusahaan.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah untuk 

Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana merancang Brand Campaign untuk bisnis 

foto video event Fay Motion beserta dengan media promosinya?” 

1.3. Tujuan Pengembangan Proyek (Tujuan Perancangan) 

Tujuan perancangan Tugas Akhir ini adalah “Merancang Brand Campaign 

untuk bisnis foto video event Fay Motion beserta dengan media promosinya” 

1.4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

Produk  yang dihasilkan melalui penelitian ini adalah serangkai rancangan 

visual yang akan digunakan untuk keperluan Brand Campaign bisnis “Fay 

Motion”. Rancangan strategi komunikasi yang di desain dapat digunakan sebagai 

alat pengenal dan identitas “Fay Motion” sebagai sarana promosi kepada 

masyarakat. Perangkat desain yang dihasilkan berasal dari pengembangan dan 

penelitian terhadap perkembangan minat dan daya tarik masyarakat serta 

kebutuhan target pasar. 

Adapun rancangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

a) Brand Campaign Concept adalah rancangan ide dan strategi kampanye 

promosi beserta dengan timeline dan pendanaanya.  

- Dalam perancangan ini akan dihasilkan rangkaian strategi promosi 

selama setahun sebagai media untuk memberikan awareness bagi “Fay 

Motion”, beserta dengan listing pendanaan yang akan dikeluarkan untuk 

segala bentuk keperluan Brand Campaign yang akan dijalankan.   

b) Campaign Theme adalah rancangan lengkap tema konsep untuk Brand 

Campaign Fay Motion. Tema GSM (Graphic Standard Manual) yang berupa 

filosofi tema, elemen-elemen dari logo untuk tema berupa standar minimum 

ukuran logo, ruang spasi minimum logo, macam variasi warna dan tipografi.  
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- Dalam perancangannya akan menghasilkan perancangan konsep tema 

secara keseluruhan untuk kegiatan promosi. 

- dan Graphic Standard Manual untuk elemen-elemen desain logo dan 

filosofi tema yang tercipta. 

c) Integrated Marketing Communication Strategy adalah perancangan 

strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang berupa strategi kampanye dan 

desain untuk Above The Line Media, Below The Line Media, dan Social Media / 

e-marketing. 

- Dalam perancangan akan dilakukan strategi yang sesuai untuk kebutuhan 

“Fay Motion” menggunakan media ATL dan BTL. 

- dan untuk keperluan meningkatkan Brand Awareness maka sosial media 

akan dimanfaatkan sebagai sarana promosi.  

d) Strategic Promotional Media adalah perancangan media promosi yang 

akan digunakan dalam Brand Campaign (marketing timeline dan delapan konsep 

media). 

1.5. Pentingnya Pengembangan (Manfaat perancangan) 

Manfaat perancangan Brand Campaign untuk “Fay Motion” adalah sebagai 

berikut : 

1. Membangun kesadaran akan pentingnya perancangan kampanye dan 

media promosi untuk bisnis jasa foto dan videografi event. 

2. Menciptakan bauran dalam perancangan Brand Campaign yang tepat 

untuk jasa foto dan videografi event. 

3. Turut berkontribusi bagi perkembangan ilmu Desain Komunikasi Visual. 

1.6. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan (Batasan Perancangan) 

Batasan pengembangan yang digunakan sebagai batasan dan panduan 

terhadap penelitian dan asumsi yang muncul terhadap kondisi yang ada serta 

bagaimana pemanfaatannya, adalah sebagai berikut: 

a) Batasan ilmu berada pada lingkup Desain Komunikasi Visual. 

b) Batasan material berada kepada data primer dan observasi dengan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif berupa pengamatan, survei dan 

wawancara terhadap calon customer, expert dan extreme. Data sekunder 

berupa studi literatur dengan batasan pembahasan berada kepada 
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ketertarikan terhadap brand, strategi komunikasi pemasaran, kriteria dan 

kepuasan konsumen. Beserta batasan material berada pada media 

promosi yang digunakan (cetak dan digital).  

c) Batasan teknologi berada kepada software pengolah data survei, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan Microsoft Office. 

d) Batasan waktu berada pada pelaksanaan tugas akhir dari bulan 

September 2018 – Juli 2019. 

e)  Batasan Geografis berada pada area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.  

1.7. Definisi Istilah    

Dalam perancangan Brand Campaign untuk “Fay Motion”  terdapat 

beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan gambaran spesifik mengenai 

pembahasan dan sebagai batasan riset yang digunakan dalam perancangan. 

Istilah-istilah yang digunakan dalam perancangan adalah sebagai berikut: 

 

Brand 

Brand atau merek menurut American Marketing Association (AMA) adalah 

nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, serta kombinasi dari keseluruhan 

elemen tersebut, dengan tujuan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari 

bisnis atau kelompok bisnis, untuk dapat dibedakan dengan bisnis yang lain 

(Kotler & Keller, 2016). 

 

Brand Campaign 

Promotional Campaign atau kampanye promosi yang merupakan 

serangkaikan promosi menggunakan berbagai marketing tools yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk memperkuat nilai (value) dari 

sebuah merek (brand), meskipun ditargetkan kepada konsumen setia tetapi juga 

dapat tetap menarik pelanggan baru dengan higher-value atau nilai yang lebih 

tinggi (Kotler & Keller, 2016). 

 

Brand Value 

Brand Value atau nilai dari sebuah merek adalah pikiran, perasaan dan 

memiliki kemungkinan untuk memberikan kesan fanatic, yang muncul terhadap 
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sebuah brand sehingga masyarakat mampu membedakan suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain. Brand Value yang baik adalah saat konsumen dapat 

dengan mudah mengerti perbedaan suatu bisnis dengan bisnis yang lain 

berdasarkan diferensiasi yang dimiliki (Ali Hasan, 2013). 

 

Brand Awareness 

Brand Awareness adalah kesadaran yang dapat mempengaruhi pemilihan 

sebuah brand, dimulai dari spektrum rekognisi dari keadaan ragu sampai dengan 

yakin sehingga sebuah produk atau jasa dapat diingat pada proses pembelian di 

antara sekian banyak merek yang terdapat dalam memori pelanggan (David 

Aaker, 2014). 

 

Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Strategi Komunikasi Pemasaran adalah sarana yang digunakan 

perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk dan merek 

sebuah perusahaan.  

Komunikasi pemasaran yang terintegrasi atau terpadu adalah 

menggabungkan atau pembauran kegiatan komunikasi pemasaran untuk 

memaksimalkan efek tiap strategi maupun seluru strategi secara kolektif (Kotler 

& Keller, 2016) 

 

IMC (Integrated Marketing Communication) 

American Marketing Association (AMA) dalam buku Manejemen 

Pemasaran oleh Kotler dan Keller (2016) menjelaskan Integrated Marketing 

Communications (IMC) sebagai proses perencanaan yang dirancang untuk 

memastikan bahwa semua kontak terhadap merek yang diterima oleh konsumen 

atau prospek untuk sebuah produk, layanan, atau organisasi relevan dengan 

konsumen serta konsisten dari waktu ke waktu. Ketika dilakukan dengan baik, 

proses perencanaan ini mengevaluasi setiap peran dari strategi menggunakan 

disiplin ilmu komunikasi dan menggabungkannya secara sempurna untuk 

memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum dari pesan. 
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Media Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Media komunikasi pemasaran terintegrasi adalah alat atau media yang 

dipakai dalam menyampaikan pesan dalam rangka ini untuk strategi komunikasi 

pemasaran terintegrasi sebuah brand (Kotler & Armstrong, 2015). 

1.8. Sistematika  Penulisan (Metode Perancangan) 
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