
Bab II Tinjauan Pustaka 

2.1. Sumber Pustaka 
Untuk judul Tugas Akhir Perancangan brand campaign beserta media promosinya, maka           

topik-topik literatur yang hendak diteliti antara lain: Brand, Brand Campaign, Brand Awareness,            

Promotion, dan Customer Behavior. Yang akan disusun dalam kategori sebagai berikut: 

Brand 
1. Buku “United We Brand”. Ditulis oleh Mike Moser. Terbit tahun 2006. Buku ini            

membahas mengenai bagaimana kita membangun sebuah brand sehingga dapat dilihat,         

didengar dan diingat.

Brand Campaign 
1. Jurnal “TUGAS AKHIR PERANCANGAN INTEGRATED DIGITAL CAMPAIGN PULAU       

NUSA PENIDA SEBAGAI SALAH SATU POTENSI WISATA PROVINSI BALI”. Ditulis         

oleh Vichy Setyo Nugroho. Terbit tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang kampanye           

digital.

2. Jurnal “INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC) di PT. Halo Rumah        

Bernyanyi”. Ditulis oleh Rebekka Rismayanti. Terbit tahun 2016. Jurnal ini membahas          

penerapan INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION dilihat dari STP.

3. Jurnal “PENGARUH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TERHADAP     

KEPUASAN NASABAH YANG DIMEDIASI CITRA BANK SUMSEL BABEL.” Ditulis oleh         

Muji Gunarto, Abdullah Rasjid, dan Rico Nugraha Putra. Terbit tahun 2017. Jurnal ini            

membahas tentang pengaruh Integrated Marketing Communication terhadap citra       

perusahaan.

4. Jurnal “PENGARUH ONLINE MARKETING CAMPAIGN #SAMYANGCHALLENGE     

TERHADAP CUSTOMER BEHAVIOR DIGITAL NATIVES PENGGUNA YOUTUBE DI       

INDONESIA”. Ditulis oleh Surya Dinda Putri dan Dini Salmiyah Fitrah. Terbit tahun 2017.            

Jurnal ini membahas mengenai Brand Campaign.
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Promotion 
1. Jurnal “STRATEGI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN LUSCIUS 

CHOCOLATE POTATO SNACK”. Ditulis oleh Marceline Livia Hedynata dan Wirawan 

E,D Radianto. Terbit tahun 2016. Jurnal ini membahas definisi strategi promosi dengan 

iklan, promosi penjualan pengalaman, dan bauran promosi. 

2. Jurnal “MANAJEMEN PEMASARAN JASA”. Ditulis oleh Rambat Lupiyoadi. Terbit tahun 

2013. Buku ini membahas strategi pemasaran dan bauran pemasaran jasa, pengelolaan 

lingkungan jasa, strategi dan praktik peningkatan kualitas serta kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan. 

 

Brand Awareness 
1. Jurnal “Pengaruh Kesadaran Merek (Brand Awareness) Pada Produk Asuransi Jiwa 

Prudential Life Assurance (Studi Pada Pru Passion Agency Jakarta)”. Ditulis oleh 

Auditya Herdana. Tahun terbit 2015. Jurnal ini membahas mengenai menganalisis 

pengaruh kualitas produk, advertising, dan promosi terhadap brand awareness suatu 

produk. 

2. JURNAL ” STUDI KOMPARASI ATRIBUT SENSORIS DAN KESADARAN MEREK 

PRODUK PANGAN “. Ditulis oleh Auditya Herdana. Terbit tahun 2017. Membahas 

mengenai tingkat kesadaran konsumen terhadap suatu merek (brand awareness) untuk 

mengetahui apakah produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan dapat memiliki 

posisi yang bagus dan dapat bertahan di pasaran. 

3. JURNAL PENGARUH PROMOSI TERHADAP BRAND AWARENESS PADA 

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA”. Ditulis oleh Suci Purwandari. Terbit tahun 

2014. Membahas mengenai brand awareness. 

 

Customer Behavior 
1. Jurnal “PENGARUH KARAKTERISTIK KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN”. Ditulis oleh Kuncoro Aprilia Hikmawati, Zainul Arifin, dan Kadarisman 

Hidayat. Tahun terbit 2016. Jurnal ini membahas tentang perilaku konsumen, 

karakteristik, dan keputusan pembelian. 

2. Buku “PERILAKU KONSUMEN”. Ditulis oleh Nugroho J, Setiadi. Terbit tahun 2015. 

Buku ini Membahas tentang perilaku konsumen. 
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3. Buku “CONSUMER BEHAVIOR & MARKETING STRATEGY”. Ditulis oleh J.Paul Peter 

dan Jerry C. Olson. Terbit tahun 2014. Buku ini membahas pasar dan konsumen, 

terlebih pada perilaku pembelian bisnis. 

 

2.2. Hasil Tinjauan Pustaka 
2.2.1  Brand 

Menurut Kotler (2009), branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan 

atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau 

kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Di dalam buku 

United We Brand dijelaskan bahwa untuk dapat memiliki brand yang konsisten, tentu saja 

masing - masing orang di dalam perusahaan tersebut memiliki pandangan yang sama terhadap 

brand. Karena sering kali terjadi perpecahan  (kepribadian merek) karena setiap perusahaan 

memiliki 2 identitas, yaitu internal dan eksternal.  

Bagian internal dari perusahaan terkait dengan perusahaan itu sendiri, apa saja nilai 

nilai yang dimiliki perusahaan, seberapa konsisten tindakan yang terkait dengan nilai nilai itu, 

dan apa yang benar benar diyakini oleh perusahaan mengenai kualitas produk dan layanannya. 

Sementara bagian eksternal dari sebuah perusahaan adalah seberapa baik perusahaan terkait 

hubungannya dengan pihak lain. 

Ketika identitas internal dan eksternal sama, maka merek itu tentu akan kuat. Begitu 

juga sebaliknya, ketika identitas internal dan eksternal tidak seimbang maka akan membuat 

merek itu sendiri menjadi lemah. Produk, layanan, dan materi pemasaran merupakan aspek - 

aspek penting untuk mewujudkan seberapa menyeluruhnya sebuah merek. Karena yang  

terpenting dari sebuah merek adalah bagaimana dapat mengkonsentrasikan seluruh informasi 

ke dalam bentuk yang lebih berguna, dan efektif. 

 
2.2.2 Brand Campaign 

Di era yang modern ini, persaingan antar bisnis ketat sehingga mendorong perusahaan - 

perusahaan untuk dapat menemukan cara bagaimana mendorong pelanggan dalam 

melakukan keputusan pembelian. Salah satu yang paling sering digunakan adalah dengan 

mengkomunikasikan brand mereka melalui brand campaign. 

Brand campaign menurut Putri, S.D., & Fitrah, D.S., (2017) memiliki arti serangkaian 

komunikasi terencana yang bertujuan untuk menciptakan sejumlah efek besar secara 

berkelanjutan pada waktu tertentu yang berorientasi pada produk atau brand tertentu. 
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Campaign biasanya terpusat pada sebuah konten di media sosial. Hal ini dapat di menunjang 

tingkat kesadaran customer karena adanya penggunaan positif dari media promosi yaitu sosial 

media (Rowles, 2014).  

Salah satu metode yang digunakan untuk mewujudkan brand campaign adalah dengan 

menggunakan Integrated Marketing Communication (IMC). Menurut Rebekka Rismayanti 

(2016) IMC dapat didefinisikan  sebagai alat pemandu kegiatan pemasaran yang lebih 

konsisten dan efektif. Perencanaan yang matang dan persiapan yang terintegrasi akan dapat 

memaksimalkan suatu pesan komunikasi yang matang dalam rangka menciptakan proses 

komunikasi yang interaktif. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan brand campaign, antara lain : 

A. Mengenalkan (Awareness) - Tahapan ini menggunakan strategi mengenalkan brand 

terhadap target audience. Pengenalan brand dalam perancangan ini yaitu dengan 

menciptakan logo dan tagline. 

B. Mengajak (Brand Recall) - Tahapan ini membujuk dan mengajak masyarakat untuk 

membangun image yang dimiliki oleh suatu brand.  Teknisnya berupa pemasangan 

unsur visual branding Yaitu logo, tagline,dan ilustrasi pada Website, social media seperti 

Facebook, Instagram, Line, mobile  app, video campaign dan online banner 

C. Menjadi Loyal (Brand Loyalty) - Target audience menjadi loyal dan tertarik dengan suatu 

brand.  

Sehubungan dengan brand campaign, yang merupakan serangkaian komunikasi yang 

terintegrasi perlu dibentuk oleh brand Obelia Tato  untuk mempengaruhi keberhasilan brand 

campaign. Campaign yang dilakukan diharapkan akan membangun brand awareness 

konsumen brand Obelia Tato dan dapat memberikan pengenalan layanan secara detail akan 

layanan yang disampaikan. 

 

2.2.3 Promotion 
Dalam perancangan campaign Obelia Tato, tentunya diperlukan adanya promosi dan 

pemasaran secara luas dan spesifik terhadap target pasar yang akan dituju. Promotion adalah 

suatu unsur yang sering digunakan pemasar untuk memberitahukan dan membujuk target 

pasar tentang produk atau jasa perusahaan yang baru melalui iklan, penjualan pribadi, promosi, 

maupun publikasi (Hedynata, M.L & Rudianto W.E.D 2016) 
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Selain itu tentunya ada  komponen yang harus diperhatikan ketika akan melakukan 

sebuah promosi sebagai indikator bauran pemasaran jasa menurut Lupiyoadi, R. (2013) yakni 

produk, harga, tempat, promosi, partisipan, proses, dan bukti fisik. 

Menurut Suryaningtiyas, Y. (2015) ada beberapa unsur unsur promosi yang mendukung 

dalam marketing mix, diantaranya : 

1. Advertising yang merupakan sebuah bentuk berbayar dari presentasi non personal dan 

promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas melalui media cetak, media 

penyiaran, media jaringan, dan media elektronik, dan media pameran. 

2. Promosi merupakan berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk atau jasa termasuk promosi konsumen. 

3. Acara dan pengalaman merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan 

yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau merek khusus terkait interaksi 

dengan konsumen. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas merupakan berbagai program yang diarahkan 

secara internal kepada karyawan dari perusahaan atau konsumen luar, untuk 

membangun hubungan antar perusahaan dengan publik dan membangun citra 

perusahaan yang positif. 

5. Penjualan Personal merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan tenaga penjualan 

perusahaan dengan satu atau lebih perspektif dengan tujuan melakukan penjualan, 

presentasi pribadi, pengadaan pesanan, pembuatan penjualan, dan hubungan 

pelanggan. 

6. Pemasaran langsung merupakan penggunaan surat,telepon, faksimili, email, atau 

internet untuk berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan meminta respon atau 

tanggapan dan melakukan dialog. 

7. Pemasaran sosial media adalah kegiatan membagi tulisan, gambar, suara, atau video 

informasi dengan kegunaan masing masing. 

8. Word of Mouth adalah kegiatan pemasaran yang melibatkan perusahaan, konsumen 

dan calon konsumen dalam secara langsung melalui platform online, maupun secara 

langsung. 

Untuk menyampaikan dan membujuk target market tentang jaga bisnis Obelia Tato, diperlukan 

promosi penjualan dengan promotional mix untuk menyampaikan campaign Obelia Tato.  yaitu : 

1. Personal Selling, dengan berinteraksi langsung dengan bertatap muka antara client dan 

penyedia jasa. (dilengkapi dengan pengadaan portfolio, kartu nama, flashbook, katalog) 
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2. Social media marketing, melalui social media instagram dan website (dilengkapi dengan 

portfolio yang tersusun rapi dan menarik agar target pasar langsung memahami apa 

yang ingin disampaikan oleh perusahaan) sebagai langkah awal cara menyampaikan 

campaign dari Obelia Tato itu sendiri. 

3. Event dan pengalaman hal ini untuk mendapatkan interaksi langsung kepada target 

pasar yang dituju dan diperlukan untuk merancang aplikasi desain dan promotional item 

yang efisien dan sesuai dengan merek Obelia Tato. 

4. Word of mouth, didorong oleh 3 promotional mix diatas dan pelayanan yang baik, 

harapannya konsumen dapat membagikan pengalaman mereka kepada keluarga, 

teman, dll mengenai jasa pembuatan tato Obelia Tato. 

 

2.2.4 Brand Awareness 
Brand Awareness menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli dalam hal ini 

siswa untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari 

kategori produk atau jasa tertentu (Suci, 2014). Menurut Wasib B. Latif (2014:72) menjelaskan 

bahwa brand awareness dapat dan harus dibangun serta dikelola dalam pemasaran zaman ini. 

Dimulai dari mempertimbangkan brand dan branding sebuah perusahaan. 

Sebagai perusahaan yang masih baru, Obelia Tato butuh untuk meningkatkan brand 

awareness (kesadaran merek) khususnya pada tahap awal perkenalan merek supaya dapat 

dikenali oleh masyarakat dan menarik minat calon customer untuk menggunakan jasa dari 

Obelia Tato sendiri. 

 

2.2.5 Customer Behavior 
Untuk melakukan promosi atau pemasaran, Obelia tentunya memerlukan untuk melihat 

dan memahami perilaku konsumen. Berdasarkan buku ‘’Perilaku Konsumen’’ oleh Nugroho J. 

Setiadi (2015) perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa termasuk pada proses keputusan yang 

mendahului.  

Sebagian besar faktor- faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar akan tetapi 

semua harus diperhitungkan. Menurut buku Consumer Behavior & Marketing Strategy oleh J. 

Paul Peter & Jerry C. Olson (2014) tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada 

tiap tahap dan pengaruh apa yang bekerja dalam tahap tahap tersebut. Proses pembelian, 

mulai dari : 
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1. Mengenali kebutuhan konsumen 

2. Mencari informasi : sumber pribadi, sumber komersial, sumber umu, sumber 

pengalaman 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan membeli 

5. Perilaku dan kepuasan pasca membeli 

6. Tindakan sesudah pembelian 

7. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian 

Dengan mengetahui perilaku konsumen, Obelia Tato akan dapat lebih mudah untuk menyusun 

strategi pemasaran yang tepat untuk target pasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 


