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Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-
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Bila Anda tidak mau berjuang untuk diri Anda sendiri, berjuanglah 

untuk orang yang Anda cintai 

 

If you believe in yourself and with a tiny pinch of magic, 

all your dreams can come true 
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ABSTRAKSI 

 

Setiap perusahaan membutuhkan citra untuk kelangsungan perusahaan jangka panjang, 

diikuti dengan maraknya persaingan dibidang layanan jasa yang serupa yakni event organizer, 

maka perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian khusus dimata konsumen.  

Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimanakah strategi komunikasi 

pemasaran Marketing Public Relations House of Hendrik dalam membentuk citra, dan apa saja 

faktor dari strategi komunikasi pemasaran (strategi periklanan, strategi komunikasi Marketing 

Public Relations, strategi Marketing Public Relations menjalin relasi) yang mempengaruhi 

pencitraan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah strategi komunikasi 

pemasaran yang dapat dilakukan oleh House of Hendrik, dalam hal ini adalah praktisi Marketing 

Public Relations dalam rangka menciptakan citra di House of Hendrik. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dan pendekatan 

kuantitatif, menggunakan metode campuran (mix method). Metode penelitian campuran adalah 

metode yang mengkombinasikan dua teknik pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif ke dalam 

metodologi pada sebuah penelitian tunggal. 

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa strategi Marketing Public Relations yang 

digunakan oleh House of Hendrik adalah strategi komunikasi internal dan eksternal. Hasil dari 

analisis uji statistik adalah strategi periklanan yang paling dominan mempengaruhi pencitraan 

yang dilakukan oleh Marketing Public relations dengan nilai sebesar 25,6%.  

 

 

Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran, Marketing Public Relations, Periklanan, Citra. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Every company needs image for long-term survival of the company, followed by the rise 

of competition in the field of services similar to the event organizer, the companies vying to get 

special attention in the eyes of consumers. The problems that the object of this research is how 

marketing communication strategy Marketing Public Relations House of Hendrik in shaping the 

image, and what are the factors of marketing communication strategy (advertising strategy, 

communication strategy Marketing Public Relations, Marketing Public Relations, strategy to 

relate) that affect imaging. 

This study aimed to describe the steps of marketing communication strategies that can be 

done by the House of Hendrik, in this case the Marketing Public Relations practitioners in order 

to create the image of the House of Hendrik. The approach used in this research is descriptive 

qualitative approach and quantitative approach, using mixed methods (method mix). The 

research method is a method that combines a mix of the two approaches, namely qualitative and 

quantitative methodologies into a single study. 

From the results of the study could be concluded that the Public Relations Marketing 

strategies used by the House of Hendrik is internal and external communications strategies. The 

results of the analysis of a statistical test is the most dominant advertising strategy affects 

imaging conducted by Marketing Public relations with the results obtained from the 25.6%.  

 

 

Keywords: Marketing Communication, Marketing Public Relations, Advertising, Image. 
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