
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terdahulu 

Penelitian terkait peran public relations (PR) sebelumnya telah dilakukan 

oleh Zainul Ilmiah pada tahun 2009 berjudul “Peran Public Relations dalam Peran 

Corporate Social Responsibility pada PT. Persero Semen Gresik, Tbk” [5]. 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Tujuannya menjelaskan peran dan posisi Public Relations 

(PR) dalam aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Semen 

Gresik, Tbk dan efektivitas keberhasilan program Corporate Social Responsibility 

(CSR) berdasarkan respon masyarakat yang berada di ring I. Hasil penelitiannya 

Peran PR dalam Aktivitas CSR di PT Semen Gresik Tbk antara lain: Peran dan 

posisi PR dalam aktivitas CSR adalah sebagai teknisi komunikasi untuk 

dipublikasikan melalui media internal Gapura dan media eksternal atau media 

massa baik cetak maupun elektronik. Kemudian Peran Humas sebagai teknisi 

komunikasi adalah berperan dalam menulis (press release, mengembangkan isi 

web dan mengkliping aktivitas CSR serta menangani media. Aktivitas CSR 

ditangani oleh bagian PKBL, yaitu bagian yang dibentuk oleh untuk bertanggung 

jawab mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. 

Penelitian lain tentang peran PR dilakukan oleh Hani Putranto pada tahun 

2003, berjudul “Public Relations dan Citra Perusahaan (Studi Deskriptif 

Mengenai Peranan Public Relations MORO Grosir dan Ritel Purwokerto melalui 

Program Community Relations dalam Membentuk Citra Perusahaan di Kalangan 

Masyarakat Sekitar) [6]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan public relations MORO Grosir dan Ritel melalui program 

community relations yang dilakukannya dalam rangka membentuk citra MORO di 

kalangan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas MORO 

telah menjalankan peranan cukup penting serta memanfaatkan kedudukan dan 
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kewenangan terbatas yang dimilikinya dengan cukup maksimal dalam 

menjalankan tugas-tugas kehumasan termasuk keterlibatannya dalam program 

community relations. Secara umum program ini telah menunjukkan citra yang 

cukup baik di kalangan masyarakat, terlihat dari tanggapan positif wakil 

masyarakat sekitar terhadap keberadaan organisasi terkait berbagai kontribusi 

yang telah diberikan. 

Hubungan dua penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif serta membahas 

peranan PR. Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan peranan PR dalam 

hal membentuk corporate branding melalui aktivitas kunjungan industri di pabrik 

PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk. 

 

2.2 Public Relations 

Menurut Cutlip (2006:6) public relations (PR) adalah fungsi manajemen 

yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

organisasi tersebut.  

Jefkins (2004:10) mengatakan PR adalah semua bentuk komunikasi yang 

terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar,  antara suatu organisasi dengan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian. 

(British) Institute of Public Relations dalam Jefkins (2004:9) menjelaskan 

PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good-

will) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa public relations 

merupakan bentuk komunikasi terencana yang dilakukan secara 

berkesinambungan antara organisasi dan publiknya dalam upaya membangun dan 

mempertahankan hubungan yang berlandaskan pada saling pengertian. 

 

 



3 
 

2.3 Tujuan Kegiatan Public Relations 

Dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan tujuan kegiatan PR sebuah 

perusahaan, beberapa diantaranya yang pokok adalah sebagai berikut (Jefkins, 

2004:63) :  

a. Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya 

kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan 

b. Untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai 

c. Untuk menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan 

kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan 

d. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta membuka 

pasar-pasar ekspor baru 

e. Untuk mempersiapkan penerbitan saham tambahan atau karena adanya 

perusahaan yang akan go public 

f. Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan khalayaknya, 

sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan 

kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan khalayak terhadap niat 

baik perusahaan 

g. Untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan 

mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan 

h. Untuk meyakinkan khalayak bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit 

kembali setelah terjadinya suatu krisis 

i. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam 

menghadapi risiko pengambil-alihan (take over) 

j. Untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru 

k. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para 

pimpinan perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari 

l. Untuk mendukung keterlibatan perusahaan sebagai sponsor dari 

penyelenggaraan suatu acara 

m. Untuk memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-

kegiatan atau produk perusahaan yang positif, agar perusahaan yang 
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bersangkutan terhindar dari peraturan, undang-undang, dan kebijakan 

pemerintah yang merugikan 

n. Untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan 

perusahaan 

 

2.4 Peran Public Relations 

Menurut Cutlip (2006:45) ada empat peran utama PR yang mendeskripsikan 

sebagian besar praktik mereka. Akan tetapi, terkadang praktisi melakukan semua 

peran ini dan peran lainnya dalam tingkatan yang berbeda-beda, meskipun ada 

peran dominan dalam pekerjaan mereka sehari-hari dan dalam cara mereka 

berhadapan dengan orang lain: 

a. Teknisi komunikasi (communications technician) 

Praktisi yang melakukan peran ini biasanya tidak hadir saat manajemen 

mendefinisikan problem dan solusi. Mereka baru bergabung untuk melakukan 

komunikasi dan mengimplementasikan program, terkadang tanpa mengetahui 

secara menyeluruh motivasi atau tujuan yang diharapkan. Meskipun mereka tidak 

hadir saat diskusi tentang kebijakan baru atau keputusan manajemen baru, 

merekalah yang diberi tugas untuk menjelaskkannya kepada karyawan dan pers.  

b. Penasehat Ahli (Expert prescriber) 

Praktisi yang beroperasi sebagai praktisi pakar bertugas mendefinisikan 

problem, mengembangkan program, dan bertanggungjawab penuh atas 

implementasinya. Peran “pakar perumus” atau expert prescriber ini menarik 

perhatian praktisi karena menjalani peran ini akan membuat orang dilihat sebagai 

pihak yang punya otoritas ketika ada sesuatu hal yang harus dibereskan atau pihak 

yang punya otoritas untuk menentukan bagaimana cara mengerjakan segala 

sesuatu.  

c. Fasilitator komunikasi (communications fasilitator) 

Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi adalah sebagai pendengar 

yang peka dan broker (perantara) komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak 

sebagai perantara (liaison), interpreter dan mediator antara organisasi dan 

publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan 
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dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran 

komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan 

oleh baik itu manajemen maupun public untuk membuat keputusan demi 

kepentingan bersama. 

Praktisi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai 

sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publik. Mereka 

menengahi interaksi, menyusun agenda diskusi, meringkas dan menyatakan ulang 

suatu pandangan meminta tanggapan dan membantu mendiagnosis dan 

memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan komunikasi di antara 

kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dan 

berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan publik. Mereka beroperasi di 

bawah asumsi bahwa komunikasi dua arah akan meningkatkan kualitas keputusan 

yang diambil oleh organisasi dan publik dalam hal kebijakan, prosedur dan 

tindakan demi kepentingan bersama. 

d. Fasilitator pemecah masalah (problem solver fasilitator) 

Ketika praktisi melakukan peran fasilitator pemecah masalah, mereka 

berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan 

masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan 

musyawarah dimulai dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi 

program final. Praktisi pemecah masalah membantu manajer lain dan organisasi 

untuk mengaplikasikan PR dalam proses manajemen bertahap yang juga dipakai 

untuk memecahkan problem organisasional lainnya.  

I Gusti Ngurah Putra dalam Ruslan (2002:24) menyimpulkan model peranan 

praktisi PR tersebut di lapangan praktik dapat ditarik dalam tiga peranan atau 

fungsi dalam suatu organisasi. Praktisi PR berkembang memiliki kemampuan 

sebagai kemampuan manajerial (manager skill), public relations manager, atau 

memiliki kemampuan teknis dalam komunikasi (communication manager role).  

Pada gambar dibawah ini, dari keempat peranan public relations tersebut, 

terlihat mana yang berperan dan berfungsi pada tingkat kemampuan sebagai 

manajerial skill, human relations skill dan teknis skill: 
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1. Manajerial Skill Konseptual  Expert Prescriber 

2. Human Relations Skill (Interpersonal 

Communication Skill) 

Konseptual                 Teknis           Problem Solver Process 

Facilitator 

3. Teknis Skill Teknis   Communication Fasilitator 

 Communication Technician 

Gambar 2.1 Model Peranan Praktisi PR di Lapangan Praktik (Ruslan, 2002) 

Selain itu, Ruslan (2002: 15-16) mengatakan bahwa pada dasarnya seorang 

praktisi Humas (Public Relations Practioner) harus mempunyai keterampilan 

khusus, yaitu: 

a. Sebagai creator: memiliki kreativitas dalam penciptaan suatu gagasan, ide-ide 

atau buah pemikiran yang cemerlang 

b. Sebagai conceptor: mempunyai kemampuan (skill) sebagai konseptor dalam 

hal penyusunan program kerja kehumasan, dan rencana program lainnya 

c. Sebagai mediator: kemampuan menguasai teknik komunikasi, baik secara lisan 

maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau informasi dari 

lembaga/organisasi yang diwakilinya kepada public 

d. Sebagai problem solver: mampu mengatasi setiap permasalahan yang 

dihadapinya, baik secara pro-aktif, antisipatif, inovatif, dinamis dan solutif 

Kemudian Ruslan (2002:24-25) juga menyimpulkan bahwa peran humas/PR 

bersifat dua arah, yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan ke luar 

(outward looking). Beberapa kegiatan dan sasaran PR sebagai pendukung fungsi 

manajemen perusahaan/organisasi/lembaga, yaitu: 

a. Building corporate identity and image 

- Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif 

- Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai 

pihak 

b. Facing Crisis 

- Menangani complain dan menghadapi krisis yang terjadi dengan 

membentuk manajemen krisis dan PR Recovery of image, memperbaiki: lost 

of image and damage 
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2.5 Kegiatan Departemen Public Relations 

Jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajer PR dan para 

stafnya berbeda-beda di setiap perusahaan/organisasi, dan banyak faktor yang 

akan mempengaruhinya. Meskipun demikian , sebagai panduan umum, berikut 

diuraikan jenis-jenis pekerjaan yang lazim dilakukan (Jefkins, 2004:33-34):  

a. Menyusun serta mendistribusikan siaran berita (news release), foto-foto dan 

berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media masa 

b. Mengorganisasikan konferensi pers, acara-acara resepsi dan kunjungan 

kalangan media massa ke organisasi/perusahaan 

c. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media 

masa 

d. Mengatur acara wawancara antara kalangan pers (media cetak), radio dan 

televisi dengan pihak manajemen 

e. Memberikan penerangan singkat kepada fotografer, serta membentuk dan 

mengelola sebuah perpustakaan foto 

f. Mengelola berbagai bentuk materi komunikasi internal lainnya seperti kaset 

rekaman video, slide untuk presentasi, majalah dinding, dan sebagainya 

g. Menyunting serta memproduksi jurnal-jurnal eksternal untuk konsumsi para 

distributor, para pemakai jasa/produk perusahaan, para konsumen langsung, 

dan sebagainya 

h. Menulis dan membuat bahan-bahan cetakan seperti literatur pendidikan, 

sejarah perusahaan, laporan-laporan tahunan, literatur pelantikan untuk 

pegawai baru, aneka poster yang bersifat mendidik untuk sekolah-pegawai 

baru, aneka poster yang bersifat mendidik untuk sekolah-sekolah, dan lain-

lain. 

i. Mempersiapkan berbagai bentuk instrument audio visual, seperti menyusun 

lembaran-lembaran slide untuk presentasi dan kaset rekaman video, termasuk 

melaksanakan distribusi, penyusunan catalog, pameran dan pemeliharaannya 

j. Mempersiapkan dan mengatur acara-acara pameran dan menjalankan eksibisi 

PR, termasuk juga menyediakan berbagai macam materi yang diperlukan 
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k. Mempersiapkan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan seperti 

logo perusahaan, berikut segenap komposisi warna, tipografi, dan hiasannya, 

pengaturan jenis kendaraan-kendaraan dinas, pakaian seragam para pegawai, 

dan sebagainya 

l. Menangani berbagai acara-acara sponsor yang berhubungan dengan kegiatan 

PR 

m. Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kunjungan 

n. Mengikuti rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh dewan direksi dan 

pimpinan perusahaan, serta rapat-rapat terbatas yang diadakan oleh kepala 

departemen produksi, pemasaran, penjualan, dan lain-lain 

o. Mengikuti konferensi khusus yang diadakan oleh divisi penjualan, serta 

terlibat dalam pertemuan-pertemuan para agen 

p. Mewakili perusahaan pada pertemuan asosiasi dagang/bisnis 

q. Berhubung dengan konsultan PR eksternal jika perusahaan/organisasi 

merekrut mereka 

r. Melatih segenap staf PR 

s. Mempersiapkan survei-survei pendapat dan berbagai macam penelitian 

lainnya 

t. Mengawasi tugas-tugas periklanan, berhubungan dengan biro iklan, bila 

fungsi periklanan memang dibebankan kepada departemen PR 

u. Berhubungan baik dengan kalangan politisi dan birokrat 

v. Mengatur penyelenggaraan acara-acara resmi, misalnya berupa acara 

peresmian bangunan baru, termasuk mengatur para tokoh penting, tamu 

undangan, dan kalangan media massa yang datang meliput 

 

2.6 Kunjungan Industri 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kata kunjungan 

adalah perihal (perbuatan, proses, hasil) mengunjungi atau berkunjung. Dalam 

penelitian ini, aktivitas kunjungan yang dimaksud adalah aktivitas kunjungan 

industri. Jefkins (2004:33) menyebutkan aktivitas kunjungan merupakan salah 
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satu kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen PR di sebuah 

perusahaan/organisasi. Aktivitas ini tergolong dalam jenis wisata industri.  

Menurut Pendit (2003:39) wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan 

oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu 

kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-

bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau 

penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju 

perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke 

daerah-daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang 

dihasilkan secara massal di negara itu. Dalam penelitian ini akan dilihat 

bagaimana peranan praktisi PR dalam kunjungan industri dapat membentuk 

corporate branding.  

 

2.7 Branding 

Rhenald Kasali (2013:28-29) menyebutkan branding adalah sebuah ekspresi 

kreatif untuk mengangkat sebuah keunggulan (value proposition). Branding 

adalah sebuah kesatuan yang didapat dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan 

(thoughts and feelings) mengenai pengalaman, yang diperoleh baik dari panca 

indra maupun keterlibatan pada sesuatu. Oleh karena itu branding dapat dibagi ke 

dalam tiga kategori: 

a. Personal branding: menyangkut perasaan dan pikiran-pikiran tentang 

seseorang (selebritas, akademisi, politisi, praktisi, atau professional beserta 

karya-karya dan perbuatannya). 

b. Corporate branding: menyangkut perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran 

masyarakat terhadap suatu institusi (perusahaan, lembaga, badan 

pemerintah, pemerintahan, partai politik, badan amal, lembaga pendidikan, 

dan lain sebagainya). 

c. Product branding: menyangkut sikap dan perasaan seseorang terhadap 

produk spesifik tertentu atau merek tertentu. 
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Sebuah brand bersaing pada atribut-atribut intangibles yaitu yang hanya ada 

di dalam pikiran dan perasaan manusia, sehingga bersifat sangat subjektif, namun 

itulah yang dirasakan banyak orang (Kasali R, 2013:30). Conrad, Philips & 

Vutech dalam Rhenald Kasali (2013:39) menyebutkan hal-hal dibawah ini adalah 

apa yang disebut orang sebagai brand: 

Soul 

Heart 

Mantra 

Promise 

Signature Strength 

Core Strength 

Core Attribute 

Description 

Personality 

Differentiation 

Experience 

Connection 

Personal 

Uniqueness 

Meaning 

Proposition

  

Definisi brand menurut Aldo Papone of American Express dalam Kitchen 

dan Schultz (2001) adalah perjanjian antara pemasar dan konsumen. Perjanjian 

dalam konteks ini adalah sebuah kontrak yang tidak diucapkan, sebuah paket 

asosiasi dan syarat-syarat yang dimengerti dan dihormati oleh keduanya, baik 

pemasar maupun konsumen. Produk adalah sebuah benda, namun brand adalah 

sebuah janji. 

Kitchen dan Schultz (2001) menjelaskan, konsumen sama halnya dengan 

pelanggan yaitu berawal pada proses memakai sebuah brand sampai akhirnya 

menjadi setia pada brand tersebut. Pada awalnya dibutuhkan kesadaran 

(awareness), kemudian diikuti oleh pertimbangan (consideration), lalu mencoba 

(trial), dan seterusnya. Tentu saja tahap akhir adalah merekomendasi, dengan kata 

lain pembeli dan pengguna yang sudah memakai brand kemudian memberi tahu 

orang lain tentang pengalaman mereka. Dalam pemasaran interaktif pada abad ke-

21, model ini akan menjadi penting bagi hampir setiap brand, baik product brand 

maupun corporate brand. 
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Gambar 2.2 Brand Adoption Model, Kitchen dan Schultz (2001:121) 

Awareness 

Adoption 

Consideration 

Trial  

Retrial 

I have heard of the brand 

I will think about using the brand 

I will use the brand 

I will use the brand again 

What makes people trust a brand enough to open not just their minds and hearts to it, but also 

their wallets? First, you have to make them aware of the brand and persuade them to consider 

using it. The next step is to get them to try the brand – and then try it again. If their initial 

experiences are satisfactory, chances are they will “adopt” the brand, and then demonstrate 

their ultimate trust: recommend the brand to family, friends, and co-workers. 

I love this brand. This is the only brand I will use 

I love the brand so much. I tell many others about it Recommendation/ 

Referral 
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2.8 Corporate Branding 

Van Riel dalam Kitchen dan Schultz (2001) menjelaskan bahwa corporate 

brand merupakan seperangkat nilai-nilai yang dianggap khas untuk sebuah 

perusahaan di hadapan pemangku kepentingan yang beragam. Van Riel, mengutip 

dari Schultz membuat kesimpulan bahwa kekuatan sebuah corporate brand akan 

meningkat jika berbagai pemangku kepentingan melihat  nilai-nilai dasar yang 

sama (atau setidaknya serupa) sebagai sesuatu yang penting dalam apresiasi 

mereka terhadap perusahaan. Corporate brand juga dirancang untuk menarik 

pelanggan dan stakeholders, mengingatkan orang mengapa mereka perlu terlibat 

atau bergabung dengan komunitas menarik seputar brand tersebut (Hatch dan 

Schultz, 2008). 

Menurut Belch dan Belch (2003) pemilihan nama merek untuk sebuah 

produk adalah penting dilihat dari perspektif promosi karena sebuah merek 

mengkomunikasikan berbagai atribut dan arti. Pemasar mencari sebuah nama 

untuk merek yang dapat mengkomunikasikan konsep produk dan membantu 

penempatan produk dalam benak pelanggan. Merek yang kuat juga penting untuk 

perusahaan dalam memasuki pasar baru atau mengenalkan produk barunya.  

Mengutip kembali pendapat Rhenald Kasali (2013:28-29) mengenai 

pengertian corporate branding adalah hal yang menyangkut perasaan-perasaan 

dan pikiran-pikiran masyarakat terhadap suatu institusi (perusahaan, lembaga, 

badan pemerintah, pemerintahan, partai politik, badan amal, lembaga pendidikan, 

dan lain sebagainya). Teori lain menyebutkan corporate branding merupakan 

penerapan dari penggunaan nama perusahaan sebagai suatu merek produk, nama 

perusahaan digunakan sebagai penjamin dari kualitas sebuah produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan (Schultz dan Majken, 

2005:57-58). 

Corporate branding lebih banyak melibatkan hal-hal besar. Hal yang 

membedakan termasuk bidang dan skalanya, keaslian dari identitas brand, target 

audiens, tanggung jawab untuk penampilan brand, dan rencana untuk masa yang 

akan datang (Hatch dan Schultz, 2008). Grunig dan Hunt dalam  Kitchen dan 
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Schultz (2001) menjelaskan tujuan terbesar dari corporate branding adalah untuk 

membangun pengenalan (recognition), terutama untuk organisasi yang 

membutuhkan atau terlihat membutuhkan. 

 

2.9 Faktor untuk membentuk corporate branding 

Chernatony dan McDonald dalam Kitchen dan Schultz (2001) menyebutkan 

dibawah ini adalah tujuan dari corporate branding dan hal yang berpotensi untuk 

mencapainya: 

a. Membuat nama perusahaan diketahui, berbeda dan kredibel di dalam pikiran 

para pelanggan potensial, konsumen, dan para pemangku kepentingan 

b. Memfasilitasi terbangunnya hubungan dengan pelanggan potensial, konsumen, 

dan para pemangku kepentingan yang sudah ada. 

c. Jika memungkinkan, menggambarkan manfaat yang ditawarkan kepada 

pembeli dan para pemangku kepentingan yang mewujudkan sistem nilai 

perusahaan tersebut 

Menurut Kitchen dan Schultz (2001: 99-100) corporate branding dapat 

dinilai berdasarkan: 

a. Power: kewenangan dan kemampuan bahwa perusahaan mampu menghasilkan 

(berproduksi) melalui sumber daya internal dan eksternal, seperti resource and 

development (R&D), kapasitas manufaktur dan seterusnya. 

b. Quality: merawat dalam keseluruhan perusahaan 

c. Price: nilai harga yang diberikan untuk stakeholder di seluruh area  

d. Loyalty: seberapa besar dukungan dan pembelaan yang telah dikembangkan 

perusahaan dari waktu ke waktu di lapangan pasar (marketplace) untuk para 

konsumen, pekerja, rekanan, dan seterusnya. 

Berikut adalah alur yang menggambarkan nilai-nilai dalam mencapai corporate 

branding: 
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Gambar 2.3 Nilai Corporate Branding (Kitchen dan Schultz, 2001:100) 

 

 

2.10 Kerangka Penelitian 

Adapun alur berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 
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