
BAB V 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PARK. INKS. ON TATO 

PARLOR DALAM MERUBAH CITRA PRODUK 

 

5.1 Strategi Komunikasi Pemasaran Park. Inks. On Tato Parlor 

 Setelah melakukan wawancara dengan pemilik, marketing dan artis tato Park.  Inks. 

On tato parlor diperoleh hasil bahwa dalam merubah citra produk ( seni tato ) mereka 

menyusun sebuah strategi komunikasi pemasaran, dengan mengacu beberapa elemen  

komunikasi pemasaran yang beberapa diantaranya adalah adverstising, sales promotion, dan 

juga word of mouth. Hal yang mendasari dalam pemilihan tersebut adalah segmentasi, 

targeting dan positioning. Aktifitas komunikasi pemasaran ini bertujuan agar konsumen 

tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Park. Inks. On. Proses penyusunan strategi yang 

dilakukan Park. Inks. On tato parlor diantaranya mengacu pada : 

1. Segmentasi 

Segmentasi secara garis besar adalah mengklasifikasikan konsumen yang tersebar 

dipasaran. Segmentasi berguna untuk mengelompokkan mereka pada satu kesatuan. 

Pengelompokkan tersebut menjadi fokus sasarannya. Dengan ini dapat diperoleh 

beberapa keuntungan seperti mengenal khalayak secara spesifik termasuk 

karakteristik serta kebutuhannya.  

(1)“Karakteristik segmentasi konsumen Park. Inks. On tato parlor adalah orang-

orang yang aktif, dinamis, suka bergaul, suka nongkrong, selalu ingin mencoba 

hal baru dan menyukai seni tato tentunya. Kemudian sasaran konsumen yang di 

bidik Park. Inks. On tato parlor adalah mahasiswa dan pelajar”. ia juga 

mengatakan bahwa “ sasaran konsumen yang di bidik sebenarnya terjadi dengan 

tidak sengaja karena kebetulan teman-teman pergaulan dari Park. Inks. On. Tato 

parlor berasal dari golongan mahasiswa UKSW. Lalu terjadilah gethuk tular di 

antara mahasiswa itu bahwa Park. Inks. On. Tato parlor itu ada ”.  

2. Targetting 

 Targetting merupakan upaya menetapkan target pasar yang mau di bidik, 

tahap ini adalah kelanjutan dari tahapan segmentasi. Produk dari targeting adalah 

pasar  sasaran, yaitu  satu atau beberapa segmen   pasar   yang   akan   menjadi   fokus    

 

(1) 
wawancara dengan Raditya S. Hudha (artis Park. Inks. On tato) tanggal 20-02-2013 



kegiatan-kegiatan pemasaran. Target konsumen yang dibidik oleh Park. Inks. On 

tato parlor adalah pelanggan baru, pelanggan loyal, dan komunitas pencinta seni 

tato. “  

“Menurut hasil wawancara dengan raditya S Hudha (20-02-2013),Park. Inks. On 

tato parlor tidak hanya mahasiswa UKSW saja yang menjadi konsumen Park. 

Inks. On tato parlor terkadang dia juga sering menerima panggilan konsumen ke 

kota – kota seperti Jakarta, surabaya, solo, Jogjakarta dan Kuta”.  

3. Positioning 

 Untuk melakukan positioning diperlukan strategi yang tepat, karena ini 

berkaitan erat dengan bagaimana cara kita melakukan komunikasi agar dalam benak 

konsumen tertanam suatu citra tertentu. Park. Inks. On tato parlor memposisikan citra 

perusahaannya menjadi tempat tato yang bersih, harga terjangkau oleh kantong 

mahasiswa, nyaman dan menyenangkan / ramah kepada setiap konsumen. 

Perencanaan strategi komunikasi pemasaran meliputi sejumlah strategi pesan dan 

visual, yang secara bertahap mengikuti alur perubahan, yang kemudian harus   diukur   

secara   tepat   melalui   riset   komunikasi   pemasaran.   Dalam mengembangkan 

komunikasi yang efektif, ada delapan tahapan yang harus dilalui : 

a. Mengidentifikasi Audiens Sasaran 

 Audiens sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa, 

bagaimana, kapan, dimana dan kepada siapa pesan hendak disampaikan. Dalam 

hal ini, yang dimaksud adalah segmentasi pasar yang akan dituju. Segmentasi 

pasar Park. Inks. On tato parlor adalah eksekutif muda, mahasiswa dan wisatawan 

lokal maupun mancanegara.  

Ini diperkuat dengan pernyataan Raditya S. Hudha dalam wawancara yang 

dilakukan yaitu “ konsumen yang kami tuju adalah mahasiswa, eksekutif 

muda, dan wisatawan yang datang ke Salatiga hanya untuk membuat tato di 

Park. Inks. On tato parlor, selain itu kami sudah mengetahui dan mengenal 

beberapa komunitas seni tato di kota Salatiga, jadi hal ini mempermudah kami 

mencapai target kami. 

b. Menentukan Tujuan Komunikasi 

 Untuk meningkatkan jumlah konsumen dengan fasilitas yang ditawarkan Park. 

Inks. On tato parlor, maka Park. Inks. On tato parlor berusaha keras untuk  tetap 

eksis dalam mempertahankan posisinya dalam bisnis tato dan mampu 

mensejajarkan dengan pebisnis tato lainnya yang sudah terlebih dahulu 



berkembang. Tujuan dari komunikasi pemasaran adalah berusaha agar dapat 

meyakinkan konsumen tentang apa yang dikonsumsi melalui ujung tombak 

kegiatan pemasaran berupa penggunaan alat-alat kegiatan promosi yaitu 

memanfaatkan advertising, sales promotion, serta word of mouth. Keberhasilan 

kegiatan komunikasi pemasaran tidak lepas dari komunikasi yang efektif dan 

efisien, yaitu pesan yang diterima oleh konsumen bisa berupa respon baik atau 

sebaliknya respon yang buruk, sehingga pesan tersebut harus diselaraskan dalam 

pola yang strategis dengan menyeimbangkan isi pesan, struktur pesan, format 

pesan dan sumber pesan. Dalam perencanaan komunikasi pemasaran, Park. Inks. 

On tato parlor menitikberatkan pada kegiatan meningkatkan jumlah pengunjung 

sehingga memiliki tujuan komunikasi pemasaran yang ingin dicapai yaitu agar 

jumlah konsumen meningkat dan kemudian konsumen akan lebih memiliki 

loyalitas terhadap Park. Inks. On tato parlor. 

c. Merancang Pesan 

 Suatu pesan idealnya mengacu pada konsep AIDA yang harus memperoleh 

perhatian (Attention), menarik minat (Interest), membangkitkan keinginan 

(Desire) dan menghasilkan tindakan (Action). Dalam melakukan perancangan 

pesan, Park. Inks. On tato parlor menggunakan bahasa Indonesia. Pesan yang 

selalu disampaikan adalah kualitas gambar dan segala fasilitas yang disediakan 

oleh Park. Inks. On tato parlor kepada konsumennya, agar pelanggan tertarik 

terhadap apa yang ditawarkan Park. Inks. On tato parlor.  

d. Memilih Saluran Komunikasi 

 Park. Inks. On tato parlor memilih saluran komunikasi personal yaitu face to 

face dan saluran komunikasi non personal dengan menggunakan media elektronik 

dan media cetak. Ini dikarenakan dengan adanya berbagai saluran komunikasi 

dapat lebih menunjang satu sama lain agar berjalan seimbang. Dalam memilih 

saluran komunikasi pemasaran, Park. Inks. On tato parlor menggunakan dua tipe 

saluran komunikasi, diantaranya :  

1) Saluran Komunikasi Personal 

 Saluran komunikasi personal melibatkan percakapan dua orang atau lebih, 

komunikasi yang dilakukan secara tatap muka (face to face). Park. Inks. On tato 

parlor melakukan komunikasi personal dengan berinteraksi langsung dengan 

konsumennya, disini marketting dan artis tato adalah orang yang sering 

berinteraksi langsung dengan pelanggan. Bisanya apabila ada konsumen yang 



datang untuk membuat tato konsumen diyakinkan terlebih dahulu untuk yakin 

dengan rancangan gambar yang sudah dipilih karena klien harus memiliki 

keinginan yang kuat dan bulat jika memang ingin bertato. Sebelum membuat tato 

biasanya dilakukan konsultasi terlebih dahulu, semacam diskusi soal tanggung 

jawab setelah ditato. Park. Inks. On tato parlor saat ini sudah banyak yang 

memahami adanya kekuatan dari bahasa lisan yang kemudian akan 

menguntungkan pihak pengelola dan memudahkan sosialisasi, juga lebih 

memberikan rasa kedekatan antara Park. Inks. On tato parlor dengan 

pelanggannya. Hal ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Park. Inks. On 

tato parlor dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggannya dan kemudian 

menarik minat konsumen.  

2) Saluran Komunikasi Non Personal 

 Saluran komunikasi non personal meliputi media, suasana dan peristiwa. 

Media terdiri dari media cetak (surat kabar, majalah), media siaran 

(radio,televisi), media elektronik, dan media display (billboards, papan reklame, 

poster). Pesan non personal yang dilakukan Park. Inks. On tato parlor lebih 

identik kepada promosi yang dilakukan melalui sosial media ( facebook, twitter, 

blackberry messengger). Apabila Park. Inks. On tato parlor mengikuti kontes tato 

baik itu tingkat lokal maupun nasional, secara tidak langsung ajang ini dijadikan 

sebagai sarana promosi kepada khalayak akan keberadaan Park. Inks. On tato 

parlor. 

e. Menetapkan Total Anggaran Komunikasi  

 Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk mempromosikan produk yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato parlor, maka tidak ada penetapan biaya secara 

khusus yang dikeluarkan. Besarnya biaya berubah-ubah sesuai dengan kondisi 

perekonomian yang berlaku saat ini dan sesuai kebutuhan serta kemampuan 

perusahaan. Terkadang sistem barter atau kerjasama dengan beberapa relasi 

dilakukan perusahaan dengan perusahaan atau media lain. 

f. Mengukur Hasil Komunikasi Keberhasilan sebuah strategi komunikasi pemasaran 

dapat diukur dengan seberapa besar penjualan sebuah produk atau penghasilan 

dari pemanfaatan jasa oleh konsumen. 

g. Mengelola Proses Komunikasi Pemasaran Terpadu Untuk meningkatkan jumlah 

konsumen, Park. Inks. On tato parlor berusaha untuk memasarkan tempatnya agar 

sejajar dengan  studio tato lain yang sudah terlebih dahulu ada di bisnis yang 



sama. Tentu saja hal ini dilakukan dengan menggunakan bauran promosi yang 

diantaranya :  

1) Advertising (periklanan)  

 Yang meliputi media above the line (surat kabar,internet), kemudian 

media below the line (poster, leaflet, sticker, kartu nama), Sales Promotion ( 

promosi penjualan) dan word of mouth. Strategi   komunikasi   pemasaran   

merupakan   kegiatan   yang bersifat persuasive, berguna untuk 

mempengaruhi setiap konsumen terhadap produk / jasa yang akan 

dipasarkan oleh suatu perusahaan. Keberhasilan komunikasi pemasaran 

akan berpengaruh pada tingkat pendapatan (financial) sehingga komunikasi 

pemasaran   sangat   penting   dalam   memperkenalkan   produk / jasa.   

Untuk memperoleh keberhasilan tersebut, maka manajemen Park. Inks. On 

tato parlor harus pintar dalam menyusun strategi apa yang akan digunakan 

dalam mempromosikan perusahaannya, dikarenakan tidak adanya budget 

khusus dalam promosi. Dengan mengacu pada prinsip ekonomi, perusahaan 

akan mengalokasikan anggaran promosi secara efektif dan efisien, sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal yaitu peningkatan jumlah konsumen dan 

tentunya omset meningkat. 

 

5.2 Upaya Strategi Komunikasi Pemasaran yang Dilakukan Park. Inks. On tato parlor 

Upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Park. Inks. On tato parlor adalah melalui tiga 

kegiatan yang saling saling terkait yaitu kegiatan advertising (periklanan), sales  promotion 

promosi penjualan) dan word of mouth (getok tular). Kegiatan ini menjadi  upaya pokok yang 

dilakukan oleh Park. Inks. On tato parlor untuk menarik konsumen mereka. Dalam kegiatan 

ini, sebelumnya perusahaan menentukan produk yang akan ditawarkan biasanya berupa 

barang ataupun jasa. Kemudian menentukan harga  dari produk yang ditawarkan, pemilihan 

tempat / lokasi yang sesuai, sampai akhirnya pada tahapan promosi yang sudah disebutkan 

sebelumnya dengan melakukan tiga  kegiatan yaitu advertising, sales promotion dan word of 

mouth. Sebelum menjabarkan  tentang ketiga kegiatan yang merupakan inti dari pelaksanaan  

komunikasi  pemasaran  di  Park. Inks. On tato parlor. 

Penulis  akan menjabarkan tentang penentuan produk, harga dan tempat di Park. Inks. 

On tato parlor terlebih dahulu, sebagai berikut : 

 

 



1. Tato (produk) 

 Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk 

memenuhi kebutuhan. Sesuatu yang masuk kedalam suatu produk dapat berupa 

barang, jasa, events, tempat dan organisasi. Untuk Park. Inks. On tato parlor sendiri 

merupakan perusahaan yang menawarkan produk mereka berupa jasa. Park. Inks. On 

tato parlor masuk kedalam perusahaan yang menawarkan produk berupa jasa, dimana 

Park. Inks. On tato parlor menyediakan sarana bagi para pecinta seni tato.  

2. Penentuan Harga  

 Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran 

suatu produk. Harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa 

yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu 

keberhasilan suatu perusahaan, karena harga menentukan seberapa besar keuntungan 

yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang 

maupun jasa. Perusahaan menetapkan harga sesuai dengan segmentasi pasar Park. 

Inks. On tato parlor yaitu golongan menengah ke atas. Selain itu juga diimbangi 

dengan fasilitas maksimal yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya dan 

kualitas gambar tato yang dihasilkan. Berdasarkan hal ini, maka Park. Inks. On tato 

parlor berani untuk memberikan harga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 

studio tato lainnya yang ada di kota Salatiga. 

3. Pemilihan Tempat  

 Hal yang sangat menentukan bagi suatu perusahaan adalah lokasi atau tempat 

dimana perusahaan itu berada. Lokasi harus disesuaikan dengan tujuan dan posisi dari 

usaha yang akan dikembangkan. Lokasi Park. Inks. On tato parlor dapat dikatakan 

sangat strategis, karena terletak di tengah pusat keramaian mahasiswa UKSW tinggal, 

yaitu berada di jalan Kemiri Raya 18A Salatiga. Mengapa dapat dikatakan sangat 

strategis, karena mahasiswa dapat dengan mudah menemukan lokasi keberadaan Park. 

Inks. On tato parlor,  

  Setelah perusahaan menentukan produk, harga dan tempat, maka upaya yang 

 selanjutnya dilakukan adalah bagaimana cara mempromosikan perusahaan kepada 

 khalayak agar diketahui keberadaannya. Berikut merupakan 3 (tiga) pokok kegiatan 

 promosi yang dilakukan Park. Inks. On tato parlor, yang masuk kedalam kegiatan 

 komunikasi pemasaran :  

 



a. Advertising (Periklanan)  

 Periklanan merupakan unsur yang paling penting dalam menjangkau khalayak, 

karena melalui periklanan pesan komunikasi yang ingin disampaikan kepada 

khalayak diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Dalam mengiklankan 

perusahaannya, Park. Inks. On tato parlor memanfaatkan media  jejaring sosial 

sebagai sarana promosi. Dengan memanfaatkan jejaring sosial facebook, twitter 

dan blackberry messengger. Selain media  jejaring sosial, media cetak seperti surat 

kabar juga dimanfaatkan Park. Inks. On tato parlor, Hal ini diungkapkan oleh 

Raditya S. Hudha yang pernah diwawancarai untuk harian Suara Merdeka edisi 18 

Desember 2012 pada saat ia mengikuti kontes tato Salatiga Art Fest “ The Last 

Holiday” di Gedung Graha Korpri Salatiga, Sabtu (15-12-2012). 

b.  Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

 Sales promotion yang dilakukan Park. Inks. On tato parlor adalah dengan cara 

menyediakan paket diskon bagi konsumen lama yang sudah menjadi langganan 

tetap di Park. Inks. On tato parlor. 

c.  Word Of Mouth (Getok Tular) 

 Kegiatan promosi word of mouth, merupakan promosi secara langsung dengan 

konsumen yang biasa disebut dengan pembicaraan dari mulut ke mulut atau 

biasanya dikenal istilah “getok tular”. Kegiatan ini tidak akan berhasil apabila 

Park. Inks. On tato parlor tidak bisa membuat konsumennya merasa terkesan atau 

merasa nyaman dan puas atas apa yang diperoleh selama membuat tato di Park. 

Inks. On tato parlor. Tetapi apabila konsumen merasa nyaman dan puas akan 

pelayanan yang diberikan Park. Inks. On tato parlor maka feedback yang 

diberikan oleh para pengunjung bisa terjadi yaitu mereka   bisa   menyebarkan   

informasi   positif   kepada   orang - orang terdekatnya seperti teman, pacar atau 

saudara untuk membuat tato di Park. Inks. On tato parlor. Cerita-cerita dari orang 

yang dikenal apalagi orang terdekat tentu saja akan lebih dipercaya untuk 

membujuk orang lain untuk kemudian  penasaran  dan  akhirnya  datang  ke  Park. 

Inks. On tato parlor.  

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu pelanggan loyal Park. Inks. On tato 

parlor saudari Feby yang juga mahasiswi UKSW dari fakultas FTI : “saya tahu 

tempat ini awalnya dari cerita teman saya, dulu saya engga  tau kalo di salatiga 

ada tempat tato yang gambarnya bagus. Kemudian teman ada yang menceritakan 

ke saya kalau hasil tato di Park. Inks. On tato itu bagus, pelayanannya bagus, 



tintanya bagus. Ya...saya penasaran dan teman memberi tahu tempatnya, dan 

waktu saya mencari tempat ini engga terlalu susah, dan ternyata memang saya 

merasa cocok disini, gambarnya bagus, karena memang kalau membuat tato itu 

yang dirasa pertama hasil tatonya menurut saya. Selain itu juga saya senang 

dengan pelayanan yang ramah disini dan para artis tatonya friendly jadi saya 

ngerasa kayak di rumah sendiri aja.”  

Peran word of mouth menjadi hal yang berpengaruh disini, karena menurut 

wawancara yang saya lakukan pada dua puluh responden saya kebanyakan dari 

mereka tahu tempat ini dari teman. Kemudian didukung dengan fasilitas yang 

memang membuat para konsumen merasa nyaman dan puas dengan pelayanan 

yang diberikan Park. Inks. On tato parlor. 

 

5.3 Media Yang Digunakan Park. Inks. On Tato Parlor Untuk Strategi Komunikasi 

Pemasaran  

Dalam tahapan ini terdapat dua jenis media yang digunakan yaitu media above the 

line dan media bellow the line. Untuk media above the line meliputi media elektronik seperti 

televisi, radio dan internet. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan Park. Inks. On tato 

parlor hanya memanfaatkan media internet sebagai sarana promosinya. Karena menurut 

mereka internet sudah cukup mewakili promosi yang mereka lakukan. untuk radio sendiri 

Park. Inks. On tato parlor belum pernah memanfaatkan media ini, tetapi seiring 

perkembangan zaman, pihak  Park. Inks. On tato parlor sadar bahwa masyarakat saat ini 

jarang yang mendengarkan radio, justru mereka lebih sering mencari informasi melalui 

internet dan hal ini memang dimanfaatkan oleh Park. Inks. On tato parlor dengan  kemudian 

membuat Facebook dan twitter sebagai sarana  media komunikasi perusahaan   kepada para 

konsumennya, juga sebagai sarana media tukar pikiran sesama komunitas dan pecinta seni 

tato. Hal ini seiring dengan pernyataan dari Peoni pindonggo (CEO) :  

“dulu kami pernah berencan menggunakan radio sebagai media untuk beriklan kami. 

Tapi menurut saya gak efisien lagi,karena saat ini jarang orang yang mendengarkan 

radio. Justru yang saya lihat sekarang ini, masyarakat lebih sering mencari informasi 

melalui internet. Apalagi facebook dan twitter hampir semua orang yang saya tanya 

punya akun ini. Jadi ini alasan kami kenapa akhirnya memanfaatkan akun facebook 

untuk wadah forum diskusi juga promosi”.  

Facebook dipilih karena merupakan media jejaring sosial yang sedang popular saat ini 

di semua kalangan karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Sehingga khalayak dapat dengan 



mudah dimanapun dan kapanpun dapat memperoleh informasi tentang Park. Inks. On tato 

parlor. Selain itu juga khalayak dapat mengirim pesan, menyampaikan saran dan kritik 

langsung. Media cetak yaitu surat kabar juga dimanfaatkan Park. Inks. On tato parlor, 

biasanya pihak perusahaan akan menghubungi media massa tertentu untuk meliput kegiatan 

yang mereka ikuti seperti tournament, baik itu tingkat lokal maupun nasional. Pemberitaan 

yang ditampilkan di beberapa media massa diharapkan akan menyadarkan kepada khalayak 

akan keberadaan Park. Inks. On tato parlor. Sedangkan media bellow the line meliputi media 

display yang merupakan suatu pajangan atau tampilan dalam memamerkan sebuah produk 

berupa brosur, sticker, kartu nama, dan poster. 

 

Gambar 10. Contoh Promosi Penjualan Yang Dilakukan Oleh Park.Inks.On Tato 

Melalui Media Sosial Blackberry Messengger 

 

 

 

 



Gambar 11. Contoh Promosi Penjualan Yang Dilakukan Oleh Park.Inks.On Tato 

Melalui Media Sosial Facebook 

 

 

 

5.3.1 Evaluasi Pencapaian Hasil Strategi Komunikasi Pemasaran 

  Evaluasi meliputi pemantauan lingkungan, analisis pasar produk, evaluasi 

pemasaran, dan penilaian efektivitas komponen-komponen bauran pemasaran. 

Evaluasi dilakukan dengan tujuan komunikasi pemasaran yang dilakukan Park. Inks. 

On tato parlor, berdasarkan pada :  

1. Perubahan Pengetahuan  

 Dalam tahapan ini Park. Inks. On tato parlor memberikan pengetahuan kepada 

konsumen tentang keberadaan produk, bentuk produk, untuk apa produk itu 

diciptakan dan ditujukkan ke siapa. Memberikan pengetahuan kepada khalayak 

tentang pelayanan jasa yang diberikan oleh Park. Inks. On tato parlor, yaitu 

memberikan jasa tato bagi para peminat seni tato di kota Salatiga khususnya. Dengan 

memasang poster dan sticker  di warung – warung seperti burjo, masyarakat dapat 

mengetahui keberadaan dari Park. Inks. On tato parlor. 



2. Perubahan Sikap 

 Pada tahapan ini mengarah pada keinginan untuk mencoba produk, dalam 

tahapan ini ditentukan oleh tiga komponen yaitu kognisi, afeksi dan konasi ( Caplin : 

1995 ). Setelah pengunjung tahu akan keberadaan dari Park. Inks. On tato parlor, 

maka tahap selanjutnya adalah keinginan konsumen untuk mencoba produk yang 

ditawarkan. Berawal dari cerita orang terdekat kemudian muncul keinginan untuk 

mengunjungi tempat yang ditawarkan. 

3. Perubahan Perilaku 

 Ini dimaksudkan agar konsumen tidak beralih kepada tempat lainnya yang 

sejenis. Untuk itu Park. Inks. On tato parlor akan selalu memberikan pelayanan yang 

profesional dan terjangkau sehingga membuat konsumen nyaman dan menimbulkan 

loyalitas dari pelanggan. Suasana yang nyaman juga menjadi alasan utama mengapa 

konsumen merasa betah berada di Park. Inks. On tato parlor, ini seperti yang 

diungkapkan Setyo seorang salah satu konsumen di Park. Inks. On tato parlor :“ saya 

senang membuat tato di sini disini, karena fasilitas yang disediakan sangat baik, 

dengan suasana tempatnya yang nyaman, makanan dan minumannya enak, dan yang 

paling saya suka interaksi antar artis tato dan klien sangat akrab .” Perubahan perilaku 

merupakan tahapan terakhir dari proses tujuan komunikasi pemasaran, dimana 

perubahan perilaku bertujuan agar para konsumen tetap loyal. Hal yang menjadi 

indikator keberhasilan komunikasi pemasaran Park. Inks. On tato parlor adalah 

semakin meningkatnya pengunjung yang datang, serta kepuasan yang didapatkan 

setelah berkunjung, serta omset yang didapat setiap harinya. 

5.3.2 Contoh Proses Komunikasi Pemasaran Melalui Media Blackberry Messengger 

 Berikut adalah gambaran dari proses transaksi yang terjadi melalui media blackberry 

messenger : 

Gambar 12. Proses Komunikasi Pemasaran Melalui Blackberrry Messenger 

A.             
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5.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Strategi  Komunikasi Pemasaran  

1. Faktor Pendukung 

Dalam strategi komunikasi pemasaran di Park. Inks. On tato parlor didukung oleh 

beberapa faktor yaitu : 

a. Hasil gambar / Portfolio  

 Dalam dunia usaha tato, hasil gambar atau tato yang dihasilkan menjadi point 

penting dalam mempromosikan perusahaan. Hasil gambarlah yang menjadi alasan 

kuat bagi calon konsumen ataupun konsumen loyal dalam memilih tempat untuk 

membuat sebuah tato.  

b. Komunikasi antar artis tato dan klien / pelayanan 

 Kenyamanan dan keyakinan yang dirasakan oleh konsumen kepada artis tato 

menjadi alasan mengapa konsumen menjadi loyal. Terutama bagi konsumen 

wanita, yang membuat tato pada bagian tubuh tertentu. Tentunya konsumen seperti 

ini harus mempercayai artis tato untuk menyentuh dan melihat tubuh mereka 

bahkan dalam keadaan bugil jika letak tato yang dibuat mengharuskan mereka 

untuk melepas baju. Selain itu berdasarkan hasil wawancara kepada artis Park. 

F. setelah selesai pembuatan tato, 

biasanya pihak Park. Inks. On akan 

membuat dokumentasi dalam 

bentuk foto untuk kemudian di 

posting atau upload melalui 

facebook, twitter, dan BBM 

G. konsumen memberi 

tanggapan akan kepuasan 

setelah membuat tato ke 

dalam foto yang di unggah 

melalui media twitter 



Inks. On tato parlor, pada saat komunikasi ini terjadilah proses  komunikasi 

persuasif untuk merubah perilaku, keyakinan dan sikap yang lebih mantap seolah-

olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru atas 

kehendak komunikan sendiri.  

c. Harga  

 Penentuan harga yang murah dan terjangkau sesuai dengan budget target 

konsumen dan sering memberikan diskon kepada konsumen yang dianggap 

potensial, dalam arti konsumen yang dipercaya akan melakukan upaya promosi 

dengan sendirinya karena merasa puas dengan hasil tato.  

d. Kebersihan alat 

 Kebersihan alat terjamin karena konsumen selalu diyakinkan oleh artis tato 

dengan menunjukan alat – alat seperti mesin tato, jarum, tinta, sarung tangan 

bedah, dsb selalu dalam keadaan baru pada setiap konsumen.  

2. Faktor Penghambat 

 Selain faktor pendukung, faktor penghambat juga menyertai implementasi 

pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran Park. Inks. On tato parlor antara lain 

adalah jika dilihat dari segi advertising yang masih sangat kurang dalam 

mempromosikan karena tidak adanya budget khusus untuk mempromosikan melalui 

media cetak maupun eletronik. 

5.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Komunikasi Pemasaran 

Yang Dilakukan Oleh Studio Park.Inks.Son Tato 

  Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan Park. Inks. On tato parlor 

dan mahasiswa UKSW yang menjadi konsumen di Park. Inks. On tato parlor 

diperoleh faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan strategi / bauran komunikasi 

 pemasaran yang dilakukan oleh Park. Inks. On tato parlor. Keputusan pembelian dari 

 pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari 

 pembeli. Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh 

 pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan.  

a) Faktor kebudayaan 

 Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya – sub budaya yang 

lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub budaya dapat dibedakan menjadi empat 

jenis : kelompok nasionalisme, agama, ras, area geografis. 

 



b) Faktor – faktor sosial 

(1) Kelompok referensi 

 Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sika atau perilaku seseorang. 

Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompk primer yang dengan adanya 

interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga dan 

teman sejawat. Kelompok – kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi 

yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang 

seseorang ingin menjadi anggotanya disebut elompok aspirasi. Sebuah kelompok 

diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang nilai atau 

perilakunya tidak disukai oleh individu. Para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok – kelompok referensi dari konsumen sasaran mereka. Orang umumnya 

sangat dipengaruhi oleh kelompok mereka pada tiga cara. Pertama, kelompok 

referensi memperlihatkan pada seseorang perilkau dan gaya hidup baru. Kedua, 

mereka juga memperngaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena orang 

tersebut umumnya ingin “menyesuakan diri”. Ketiga, mereka menciptakan 

tekanan untuk meyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan 

merek seseorang. 

(2) Keluarga  

 Dalam suatu keluarga, diperlukan pengeluaran dalam berbagai hal. Terutama 

pengeluaran untuk anak-anak merupakan sektor perekonomian penting di 

berbagai negara. Sebagian besar penelitian perilaku konsumen mengambil 

individu sebagai unit untuk dianalisis. Tujuan pada umumnya adalah untuk 

menjelaskan dan memahami bagaimana individu membuat keputusan pembelian 

sehingga strategi pemasaran dapat dikembangkan untuk dapat mempengaruhi 

proses tersebut menjadi lebih efektif. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 

dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi 

dan tinggal bersama (Nugroho, 2003:272). Pada dasarnya kehidupan manusia itu 

adalah sama. Seseorang menikah, mendapatkan anak, hidup dengan keluarga, 

membesarkan anak-anak dan mengantar mereka untuk menjalani hidupnya, 

menginjak usia tua, pensiun dan pada akhirnya meninggal dunia. Siklus hidup 

keluarga tradisional menempatkan tahapan-tahapan ini dalam suatu garis linier 

kehidupan keluarga.  Pemasar sangat tertarik dengan pengambilan keputusan 

suatu keluarga, bahwa bagaimana suatu keluarga itu yang anggota-anggotanya 



saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain ketika menentukan 

suatu pembelian terhadapa suatu produk. Sehingga suatu penelitian itu 

menunjukan bahwa orang yang berbeda dalam suatu keluarga dapat memainkan 

peran sosial yang berbeda dan menampakan perilaku yang berbeda pada saat 

mengambil suatuu keputusan dan mengkonsumsi suatu produk. Sehingga suatu 

pemasar harus dapat mengetahui anggota keluarga mana yang setidaknya 

berpengaruh terhadap suatu keputusan. Peran – peran dalam mengambil 

keputusan antara lain yaitu: 

(a) Pemberi pengaruh (influencers) : orang memberikan informasi bagi 

anggota lainnya tentang suatu produk. 

(b) Pengambil keputusan (deciders) : orang mengambil kekuasaan untuk 

menentukan apakah produk tersebut akan dibeli atau tidak. 

(c) Pembeli ( buyers) : orang akan membeli produk tersebut 

(d) Pengguna (users) : orang yang mengkonsumsi atau mengguakan produk 

tersebut. 

Sehingga dengan jelas bahwa anggota keluarga yang berbeda dapat terlibat dalam 

aspek-aspek yang berbeda dalam proses penetapan pembelian dan dalam 

pengkonsumsian produk yang dibeli. Karena keluarga merupakan kelompok kecil 

yang paling kuat dan paling awet pengaruhnya terhadap persepsi dan perilaku 

seseorang.  

Para remaja dan anak-anak saat ini berfungsi sebagai pembuat keputusan serta 

pelaku dalam belanja keluarga (Nugroho, 2003:278). Keputusan untuk untuk 

membeli suatu produk sering dirundingkan bersama antara suami, istri, dan 

terkadang anak-anak. Biasanya perundingan semacam ini lebih sering dilakukan 

oleh keluarga muda. Siapa yang membeli produk akan mempengaruhi kebijakan 

pemasaran sebuah perusahaan tertama yang berkaitan dengan produk, saluran 

distribusi dan promosinya.  

3. Faktor pribadi  

 a. Umur dan tahapan dalam siklus hidup  

 Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 

Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus 

hidup psikologi. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau 

transformasi tertentu pada saat merek menjalani hidupnya.  

 



b. Pekerjaan  

 Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang 

memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

 Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan uang) 

kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.  

d. Gaya Hidup  

 Adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan 

pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan 

yang berinteraksi dengan lingkunagn. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu 

dibalik kelas sosial seseorang.  

E. Kepribadian Dan Konsep Diri 

 Yang dimaksud dengan dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis 

yang berbeda dari setia orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yng 

realtif konsisten. Kepribadian dapat merupakan suatu variabel yang sangat berguna 

dalam menganalisa perilaku konsumen. Bila jenis – jenis kepribadian dapat 

diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jeis kepribadian 

tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merek. 

4. Faktor-faktor psikologis 

a. Motivasi  

  Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu 

keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. 

Sedangkan kebutuhan – kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri 

atau kebutuhan diterima. Pembelajaran terarah terjadi pada waktu waktu 

pembelajaran merupakan sasasarn utama selama pemprosesan informasi (misalnya : 

mahasiswa membuka facebook fan page park. Inks. On tato parlor karena ingin 

membuat tato). Sebaliknya pembelajaran insidental menggambarkan pembelajaran 

yang terjadi bahkan ketika pembelajaran  bukan merupakan sasaran pemrosesan 

(misalnya : mahasiswa yang membuka facebook fan page park. Inks. On tato karena 

hanya ingin melihat-lihat). Penelitian ini secara konsisten telah memperlihatkan 



bahwa meningkatnya motivasi pada subjek untuk belajar meningkatkan referensi 

mereka.  

“Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen loyal park. Inks. 

On. Tato parlor yaitu setyo (20-02-2013) ia mengatakan bahwa dirinya membuat 

tato sebagai ungkapan jati dirinya, dia menambahkan bahwa gambar tato yang 

ada di tubuhnya memiliki cerita masing-masing”.   

b. Persepsi  

 Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi utnuk menciptakan suatu 

gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda 

dari obejk yang sama karena adanya tiga proses peersepsi : 

 Perhatian yang selektif 

 Gangguan yang selektif 

 Mengingat kembali yang selektif 

Ini berarti bahawa pemasar harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan 

diterima.  

c. Proses belajar  

 Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Hal ini peneliti dapatkan setelah mendapatkan wawancara dengan 

beberapa konsumen Park. Inks. On tato parlor yang loyal.  

d. Kepercayaan dan sikap  

 Kepercayaan adalah sesuatu gagasan diskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu.  

“Menurut raditya S Hudha artis Park. Inks. On tato parlor (20-02-2013) setiap 

dia hendak membuat sebuah tato pada tubuh konsumen, dia selalu meyakinkan 

kepada calon konsumennya untuk yakin dengan gambar yang dipilih untuk 

dijadikan sebuah tato”.  

Hal tersebut dilakukan oleh Park. Inks. On tato parlor untuk meraih kepercayaan dari 

konsumen.    

 Kita sekarang dapat mengerti berbagai kekuatan yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, keputusan membeli seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang 

saling mempengaruhi dan yang rumit antara faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologi, banyak dari faktor ini tidak banyak dipengaruhi oleh pemasar. Namun 

faktor-faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pembeli-pembeli yang 



mungkin memiliki minat terbesar terhadap suatu produk. Faktor-faktor lain dapat 

dipengaruhi oleh pemasar dan dapat mengisyaratkan pada pemasar mengenai 

bagaimana mengembangkan produk, harga, distibusi dan promosi. 

 

5.6 Refleksi hasil penelitian  

 Setelah melakukan observasi, wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti 

menemukan beberapa aspek penting yang mempengaruhi calon konsumen ataupun 

konsumen yang loyal yang ikut berdampak dalam proses pengambilan keputusan 

oleh  konsumen. Dengan pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen 

adalah sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan 

mengerti bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian 

informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli dan perilaku setelah 

membeli, para pemasar dapat membeli isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi 

kebutuhan pembeli. Juga dengan mengerti berbagai patisipisan dalam proses 

pembelian dan pengaruh-pengaruh utama dalam perilaku membeli mereka, para 

pemasar dapat merancang program pemasaran yang lebih efektif bagi pemasar 

mereka. 

 5.6.1 Proses pengambilan keputusan pembelian 

 Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, proses pembelian yang spesifik terjadi dari urutan kejadian berikut: 

pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Gambar 13.  

proses pengambilan keputusan konsumen  
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keputusan pembelian, demikian pula tingkat kepuasan pasca pembelian 

konsumen dan tindakan pasca pembelian di pihak perusahaan. Pelanggan yang 

puas akan terus melakukan pembelian sedangkan yang tidak puas akan 

menghentikan pembelian produk yang  bersangkutan dan kemungkinan akan 

menyebarkan produk tersebut pada teman-teman mereka. Karena itu perusahaan 

harus memastikan konsumen pada semua tingkat dalam proses pembelian.  

Gambar di atas mengisyaratkan bahwa konsumen melewati kelima tahap 

seluruhnya pada setiap pembelian. Model tersebut menunjukan semua 

pertimbngan untuk muncul ketika konsumen menghadapi situasi membeli yang 

kompleks dan baru. Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut :  

1. Pengenalan masalah 

 Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Pembeli menyadari terdapat adanya perbedaan antara kondisi sesungguhnya 

dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh 

rangsangan internal dalam kasus pertama dari kebutuhan normal seseorang 

seperti lapar, dahaga, atau seks meningkat hingga tingkat tertentu dan berubah 

menjadi dorongan. Atau suatu kebutuhan dapat timbul karena disebabkan 

rangsangan dari luar seseorang yang melewati sebuah toko roti dan melihat roti 

yang baru selesai dibakar dapat merangsang rasa laparnya. 

2. Pencarian informasi 

 Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membedakan dua tingkat yaitu keadaan 

tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja yang diebut perhatian yang 

meningkat. Proses mencari informasi secara aktif dimana ia mencari bahan-

bahan bacaan, menelepon teman-temannya, dan melakukan kegiatan – kegiatan 

mencari untuk mempelajari yang lain. Salah satu faktor kunci bagi pemasar 

adalah sumber-sumber informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen 

dan pengaruh relatif dari masing-masing sumber terhadap keputusan-keputusan 

membeli. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelomppokkan menjadi : 

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan 

b. Sumber komersil : iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan dan pameran 

c. Sumber umum : media massa, organisasi konsumen 



d. Sumber pengalaman : pernah menangani, menguji, menggunakan produk 

Secara umum konsumen menerima informasi terbanyak dari suatu produk dari 

sumber-sumber komersial, yaitu sumber-sumber yang didominasi oleh pemasar. 

Pada sisi lain, informasi yang paling efektif justru berasal dari sumber-sumber 

pribadi. Setiap sumber informasi melaksanakan suatu fungsi yang agak berbeda 

dalam mempengaruhi keputusam membeli. Informasi komersial umumnya 

melaksanakan fungsi memberitahu. Sedangkan sumber pribadi melaksanakan 

fungsi legitismasi dan atau evaluasi. Karena itu suatu perusahaan harus 

menyusun strategi agar mereknya masuk ke perangkat pengenalan, perangkat 

pertimbangan dan perangkat pilihan dari calon pembeli. Bila tidak, ia akan 

kehilangan peluang untuk menjual pada pelanggan. Lebih jauh lagi, perusahaan 

harus mengidentifikasi merek lain yang ada perangkat pilihan dari konsumen 

sehingga perusahaan dapat merencanakan daya tarik produk yang akan bersaing. 

3. Evaluasi alternatif 

 Bagaimana konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk 

membuat keputusan akhir? Ternyata tidak ada proses evaluasi yang sederhana 

dan tunggal yang digunkanan oleh konsumen atau bahkan oleh suatu konsumen 

pada seluruh situasi membeli. Ada beberapa proses evaluasi keputusan. 

Kebanyakan model dari proses informasi konsumen sekarang bersifat kognitif, 

yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap 

produk terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan merek tentang 

dimana setiap  merek berada pada ciri masing-masing. Kepercayaan merek 

menimbulkan citra merek. 

4. Keputusan membeli 

 Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek 

yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk 

tujuan membeli suatu merek yang paling disukai. Walaaupun demikian, dua 

faktor dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor 

yang pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain akan 

mengurangi alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menurut 

keinginan orang lain tersebut. Sehingga tinggi intensitas sikap negatif orang lain 

tersebut akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka 

semakin besar kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan 



pembeliannya. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian 

berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga 

yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen 

ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan 

mengubah tujuan membeli. 

5. Perilaku sesudah pembelian 

 Sesudah pembelian terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen tersebut 

juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan peggnaan 

produk yang akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan 

berakhir pada suatu produk dibeli, tetapi akan terrus berlangsung hingga periode 

sesudah pembelian. 

6. Kepuasan sesudah pembelian 

 Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin mendeteksi 

adanya suatu cacat. Beberapa pembeli tidak akan menginginkan produk cacat 

tersebut, yang lainnya akan bersifat netral dan beberapa bahkan mungkin 

melihat cacat itu sebagai sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. 

Apa yang menentukan konsumen akan merasa sangat puas, cukup puas atau 

tidak puas atas suatu pembelian? Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari 

dekatnya antara harapan dari pembeli tentang produk dan kemampuan dari 

produk tersebut. 

7. Tindakan-tindakan sesudah pembelian 

 Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan 

mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia 

akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli ptoduk itu 

lagi. Konsumen yang tidak puas akan mengambil satu atau dua tindakan. 

Mereka mungkin akan mengurangi kecocokannya dengan mencari informasi 

yang mungkin menggkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi 

(atau menghindarkan informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut 

sebagai bernilai rendah). 

Para pemasar haruslah menyadari terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

dilakukan kosnumen utnuk mengatasi ketidakpuasan. Konsumen memiliki 

pilihan antara melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Tindakan 



bersama tersebut mengeluh kepada perusahaan, mengeluh kepada kelompok-

kelompok lain yang mungkin dapat membantu mengurangi ketidakpuasan, 

seperti organisasi-organisasi usaha pribadi atau pemerintah. Atau pembeli dapat 

menghentikan pembelian terhadap produk tersebut, yaitu memanfaatkan untuk 

keluar (exit option). Alternatif lain adalah konsumen mungkin memilih 

menggunakan hak suara ( voice option : menyebarkan kesan buruk yang buruk 

yang diterimanya). Apapun yang dilakukannya, penjual kehilangan sesuatu 

akibat telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam memuaskan konsumen. 

8. Penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian 

 Para pemasar juga harus mengontrol bagaimana pembeli menggunakan dan 

membuang suatu produk. Bila konsumen menemukan cara pemakaian 

penggunaan baru, ini haruslah menarik minat pemasar karena penggunaan baru 

tersebut dapat diiklankan. Bila konsumen menyimpan produk tersebut di lemari 

mereka, ini menunjukan bahwa produk tersebut kurang memuaskan dan 

konsumen tidak akan menjelaska hal-hal yang baik dari produk tersebut kepada 

orang lain. Bila mereka menjual atau menukar produk, maka ini erarrti 

penjualan produk berikutnya akan menurun. Apabila mereka membuangnya, 

terutama bila dapat merusak lingkungan seperti susu kaleng, minuman ringan 

dan popok bayi yang tahan lama. Pada akhirnya, pemasar perlu mempelajari 

pemakaian dan pembuangan produk tersebut, mendapatkan isyarat-isyarat dari 

masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin ada.  

5.6.2 Implikasi pemasaran dan inferensi perseptual 

  Konsumen cenderung untuk membentuk citra terhadap merek, toko, dan 

perusahaan didasarkan pada inferensi mereka yang diperoleh dari stimuli pemasaran 

dan lingkungan. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk 

dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Sasaran penting dari 

strategi pemasaran adalah untuk mempengaruhi persepsi terhadap merek, toko atau 

 perusahaan. Jadi pemasar harus secara konstan mencoba mempengaruhi citra 

 konsumen, citra tersebut terdiri dari : 

a) Citra merek 

 Citra merek mempresentasikan kesuluruhan persepsi terhadap merek dan 

dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Kottler dan 

Fox mendefinisikan citra sebagai jumlah dari gambaran-gabaran, kesan-kesan, dan 

keyakinan-keyakinan suatu yang dimiliki oleh suatu objek. Citra terhadap merek 



berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu 

merek. Konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian, oleh karena itu kegunaan utama dari 

iklan di antaranya adalah untuk membangun citra positif terhadap merek. Manfaat lain 

yang positif adalah perusahaan bisa mengembangkan lini produk dengan 

memanfaatkan citra positif yang telah telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaiamana mempertahankan dan meningkatkan 

citra produk yang sudah positif. Jika suatu perusahaan ingin merubah citra merek 

produk yang telah lama ada dan mempunyai citra positif, maka perubahan itu harus 

terlebih dahulu menilai inferensi konsumen atas perubahan yang akan dilakukan.  

Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mempengaruhi citra positif konsumen 

terhadap merek. Ramuan kunci untuk mempengaruhi citra merek konsumen adalah 

dengan positioning produk. Pemasar mencoba memposisikan mereknya untuk 

memenuhi kebutuhan segmen sasaran. Dalam memposisikan merek produk, pemasar 

terlebih dahulu harus mempunyai konsep produk yang dapat mengkomunikasikan 

manfaat yang diinginkan melalui iklan dan penggunaan media yang akan menjangkau 

pasar sasaran. 

b) Citra toko / perusahaan  

 Konsumen sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan. 

Kelengkapan di dalam toko, pendapat teman dan kerabat, dan juga pengalaman 

belanja. Citra toko yang ada di benak konsumen akan mempengaruhi citra merek. 

Oleh karena itu, penempatan produk pada rantai toko-toko pengecer merupakan 

sarana untuk membentuk citra. 

c) Citra korporasi 

 Selain mengembangkan citra terhadap merek dan toko, konsumen juga 

memperhatikan berbagai informasi mengenai perusahaan atau korporasi dan 

bagaimana pengalamannnya atau penggunaan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan 

berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen 

akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Pada saat itulah 

terbentuk apa yang disebut citra korporasi. 

 Sering kita mendengar bahwa suatu organisasi mempunyai citra yang buruk dan tidak 

jelas. Mereka berusaha menjawab mengapa citranya buruk dan tidak jelas. Seringkali 

jawaban mereka disertai analisis yang benar dan alasan yang jelas dibalik buruknya 



citra. Tentu saja hal ini akan menimbulkan tindakan yang salah. Image adalah realitas. 

Oleh karena itu, program pengembangan dan perbaikan citra harus didasarkan pada 

realitas. Jika salah (citra tidak sesuai dengan realitas) dan kinerja kita baik, itu adalah 

kesalahan kita dalam berkomunikasi. Jika citra itu benar dan merefleksikan kinerja 

kita yang jelek, itu berarti kesalahan kita dalam mengelola organisasi. Mengapa 

terlihat ada masalah citra? Ini dikarenakan pada dasarnya ada dua atau lebih alasan, di 

antaranya yaitu: 

(a) Organisasi dikenal, tetapi mempunyai citra yang buruk 

(b) Organisasi tidak dikenal dengan baik, tetapi mempunyai citra yag tidak jelas atau citra 

 didasarkan pada pengalaman yang telah lama berlalu. 

Jika citra negatif, mungkin salah satunya disebabkan oleh pengalaman buruk 

konsumen. Dalam hal demikian, terdapat masalah yang berkenaan dengan kualitas 

teknis atau fungsional. Dalam situasi demikian, jika manajemen menggunakan biro 

iklan untuk merencanakan kampanye iklan dan menyampaikan pesan seperti 

perusahaan adalah berorientasi pelayanan, kesadaran konsumen, modern atau apapun 

isinya, hal itu hanya akan menghasilkan bencana bagi organisasi. 

Citra adalah realitas, oleh karena itu jika komunikasi pasar tidak cocok dengan 

realitas, secara normal realitas akan menang. Komunikasi yang tidak didasarkan pada 

realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi daripada kenyataan yang 

dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan akan muncul dan akhirnya konsumen 

mempunyai persepsi yang buruk terhadap citra organisasi. 

Jika masalah citra adalah problem yang nyata, hanya tindakan nyata pula yang akan 

menolong. Masalah – masalah yang berkaitan dengan kinerja organisasi yaitu kualitas 

teknis atau fungsional yang sebenarnya menyebabkan masalah citra. Tindakan internal 

yang memperbaiki kinerja organisasi dibutuhkan jika citra yang buruk ingin 

diperbaiki. Jika citra tidak diketahui, berarti terdapat masalah komunikasi. 

Citra akhirnya akan menjadi baik, ketika konsumen mempunyai pengalaman yang 

cukup dengan realitas baru. Realitas baru yang dimaksud yaitu bahwa sebenarnya 

orgainsasi bekerja lebih efektif dan mempunyai kierja yang baik.  

5.6.3 Hubungan harga dan kualitas 

 Pemahaman ekspektasi konsumen dapat mempunyai dampak yang penting pada 

 strategi harga. Secara umum, harga yang lebih tinggi, kurang mempunyai 

 kemungkinan untuk dibeli oleh konsumen ( teori ekonomi mikro ). Bagaimanapun 

 dalam beberapa kondisi, konsumen mempunyai ekspektasi atas hubungan harga dan 



 kualitas khususnya dalam dunia seni tato. Dalam rentang harga tertentu untuk suatu 

produk, konsumen mempunyai ekspektasi bahwa harga untuk membuat tato yang 

lebih mahal mencerminkan kualitas gambar tato yang lebih baik. Berikut ini adalah 

kesimpulan dari fakta- fakta atas hubungan harga dan kualitas yang diperoleh oleh 

peneliti dalam penelitian ini, yaitu ketika harga digunakan sebagai dedikasi produk 

berkualitas : 

1. Konsumen mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa dalam situasi tertentu 

harga menunjukan kualitas. 

2. Terjadi perubahan kualitas yang dirasakan atau sebenarnya di antara merek – merek 

yang ada. 

3. Kualitas aktual sulit untuk dinilai melalui cara yang objektif atau melalui nama merek 

atau citra toko. 

4. Perbedaan harga yang besar mempunyai dampak pada perbedaan kualitas yang 

dirasakan daripada perbedaan yang lebih kecil. 

5. Merek yang suadah sangat dikenal, harga dapat digunakan secara lebih baik sebagai 

indikator kualitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


