BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Dasar Teori
2.1.1. Teori Komunikasi
A. Pengertian Komunikasi
Komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin communis
yang berarti sama. Communio, communicatio atau communicare yang
berarti membuat sama (make to common). Secara sederhana, komunikasi
dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang
yang menerima pesan.
Menurut Hermawan (2012) komunikasi adalah suatu proses
penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada
pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Pada
umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal yang dapat dimengerti oleh
kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal yang dapat
dimengerti, terdapat bahasa nonverbal seperti gerak-gerik badan dan
menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala,
atau mengangkat bahu. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada
kemampuan seseorang untuk dapat memahami antara satu dengan lainnya
(communication depends on our ability to understand one another) dan
kemampuan penyesuaian dengan pihak yang diajak berkomunikasi.
Menurut Shimp (2003) komunikasi merupakan proses dimana
pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu, atau antara
organisasi dengan individu. Menurut James A.F. Stoner dalam Widjaja
(1986) komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan
pengertian dengan cara pemindahan pesan.
Berdasarkan pengertian di atas, secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan
pengertian dari sesorang kepada orang lain dan akan berhasil dengan baik
apabila timbul saling pengertian antara kedua belah pihak.
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Terdapat dua bentuk komunikasi dalam Mulyana (2010) dalam
Wijaya (2017) yaitu komunikasi verbal dan nonverbal:
1. Komunikasi Verbal
Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol
verbal. Simbol tersebut dapat berupa bahasa verbal (lisan dan
tulisan).
2. Komunikasi Nonverbal
Komunikasi nonverbal menurut Larry A. Samovar dan Richard E.
Porter (1991) adalah proses komunikasi dengan menyampaikan
pesan tanpa kehadiran simbol – simbol verbal. Terdapat beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi komunikasi
secara nonverbal. Beberapa indikator tersebut yaitu mata dan
wajah (eye and face), pergerakan (movement), sentuhan (touch),
bebauan (smell), jarak (distance), waktu (time), ketertarikan
(attractiveness), pakaian (clothing), dan lingkungan fisik (physical
environment).
B. Proses Komunikasi
Menurut Bovee dan Thill dalam Purwanto (2011), proses komunikasi
terdiri dari enam tahap, yaitu:
1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan
2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan
3. Pengirim menyampaikan pesan
4. Penerima menerima pesan
5. Penerima menafsirkan pesan
6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada
pengirim
Menurut Hermawan (2012), proses berlangsungnya komunikasi
bisa digambarkan seperti berikut:
1. Komunikator (sender) yang mempunyai maksud berkomunikasi
dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang
dimaksud. Pesan yang disampaikan dapat berupa informasi dalam
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bentuk bahasan ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti
oleh kedua belah pihak.
2. Pesan (message) disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau
saluran baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Fungsi pengiriman (encoding) adalah proses untuk mengubah pesan
ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan penyampaian
pesan/data.
4. Media/saluran (channel) adalah alat yang menjadi penyampai pesan
dari komunikator ke komunikan
5. Fungsi penerimaan (decoding), proses memahami simbol bahasa
yaitu simbol grafis atau huruf-huruf dengan cara mengasosiasikannya
atau menghubungkan simbol-simbol dengan bunyi-bunyi bahasa
beserta variasi-variasinya yang dilakukan penerima pesan dari
penyampain pesan.
6. Komunikan (receiver) menerima pesan yang disampaikan dan
menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang
dimengerti oleh komunikan itu sendiri.
7. Respon (response) merupakan rangsangan atau stimulus yang timbul
sebagai akibat dari perilaku komunikasi setelah menerima pesan.
8. Komunikan memberikan umpan balik (feedback) atau tanggapan atas
pesan yang dikirimkan kepadanya, apakah pesan yang dimaksud oleh
si pengirim dapat dimengerti atau dipahami.
2.1.2. Teori Pemasaran
A. Pengertian Pemasaran
Menurut Shimp (2003) pemasaran merupakan sekumpulan
kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai
(pertukaran) dengan pelanggannya. Menurut Kotler dan Keller (2009)
pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
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menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan
jasa yang bernilai dengan orang lain.
Menurut Converse dkk dalam Alma (1992): marketing has been
defined as the business of buying and selling, and as including those
business activities involved in the flow of goods and services between
producers and consumers. Pemasaran didefinisikan sebagai kegiatan
membeli dan menjual, dan termasuk di dalamnya kegiatan menyalurkan
barang dan jasa di antara produsen dan konsumen.
B. Bauran Pemasaran
Bauran pemasaran (marketing mix) menurut Shinta (2011) adalah
suatu perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikuasai oleh seseorang
manajer pemasaran dalam rangka memengaruhi permintaan konsumen
terhadap barang dan jasa. Berikut adalah jenis bauran pemasaran:
1. Product (Produk)
Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar baik produk
nyata ataupun produk tidak nyata (jasa) sehingga dapat memuaskan
keinginan dan kebutuhan pasar.
2. Price (Harga)
Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah
guna pertukaran/transaksi atau sejumlah uang yang harus dibayar
konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Penetapan harga
memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan.
3. Place (Tempat)
a. Lokasi: Lokasi dekat dan jauh memengaruhi biaya produksi
b. Saluran distribusi: Suatu gabungan penjualan dan pembelian yang
bekerja sama memproses, menggerakkan produk dan jasa dari
produsen ke konsumen.
4. Promotion (Promosi)
Pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi
pemasaran. Tujuan utama promosi adalah untuk menginformasikan,
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memengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran
tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.
Menurut Lovelock dan Wright (2005) dalam Sopiawati (2010),
pendekatan pemasaran melalui 4P dalam marketing mix seringkali berhasil
untuk barang, sedangkan untuk jasa diperlukan 3P tambahan dalam unsur
bisnis jasa antara lain:
5. People (Orang)
Orang atau karyawan merupakan unsur bauran pemasaran yang
memiliki peran penting, karena terkait langsung dengan kualitas pelayanan
yang ditawarkan kepada pengunjung. Kampoeng Kopi Banaran perlu
memperhatikan pengetahuan karyawan. Hal ini diperlukan agar dalam
melayani pengunjung, karyawan dapat menjelaskan tentang profil
perusahaan, budidaya tanaman kopi, dan paket wisata dengan baik kepada
pengunjung.
6. Physical evidence (Bukti Fisik)
Bukti fisik merupakan fasilitas fisik yang mendukung keberadaan
agrowisata Kampoeng Kopi Banaran. Fasilitas tersebut disediakan dan
diperhatikan oleh manajemen dalam upaya memberikan kepuasan dan
kenyamanan kepada pengunjung.
7. Process (Proses)
Proses mencerminkan bagaimana semua unsur bauran pemasaran jasa
dikoordinasikan untuk menjamin mutu dan konsistensi jasa yang diberikan
oleh konsumen. Proses merupakan seluruh kegiatan kerja yang
berhubungan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen.
Kualitas layanan memegang peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan jumlah pengunjung, karena dengan kualitas layanan yang
baik akan memberikan citra yang baik pula.
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2.1.3. Teori Komunikasi Pemasaran
A. Pengertian Komunikasi Pemasaran
Menurut Shimp (2003) komunikasi pemasaran adalah proses
pengembangan dan implementasi berbagai bentuk program komunikasi
persuasif kepada pelanggan dan calon pelanggan secara berkelanjutan.
Shimp (2003) mengemukakan empat tujuan komunikasi pemasaran yaitu:
(1) membangkitkan keinginan akan suatu produk, (2) menciptakan
kesadaran akan merk (brand awareness), (3) mendorong sikap positif
terhadap produk dan memengaruhi niat (intentions), dan (4) memfasilitasi
pembelian.
Terdapat beberapa tingkatan dimana pelanggan atau khalayak
merespon efek interaksi mereka melalui proses komunikasi pemasaran
menurut Model AIDA dalam Wenats, dkk (2012). Tahapan tersebut adalah
sebagai berikut: (1) Tahap attention

(perhatian), (2) Tahap interest

(minat), (3) Tahap desire (kehendak), dan (4) Tahap action (tindakan).
B. Strategi Komunikasi Pemasaran
Bentuk-bentuk utama dari strategi komunikasi pemasaran menurut Shimp
(2003):
1. Periklanan (Advertising) menurut Converse dkk dalam Yoeti (1980)
adalah setiap bentuk penyajian yang sifatnya tidak pribadi dan
promosi daripada barang-barang dan jasa yang dipungut bayaran oleh
sponsor.
2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) adalah kegiatan pemasaran
yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk
yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat.
3. Publisitas (Publicity) merupakan usaha untuk merangsang permintaan
dari suatu produk secara non personal dengan membuat, baik yang
berupa berita yang bersifat komersial tentang produk tersebut di
dalam media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang
disiarkan dalam media tersebut (Assauri, 1987).
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4. Penjualan Perorangan (Personal Selling) adalah bentuk komunikasi
antar individu dimana tenaga penjual mengonformasikan, mendidik,
dan melakukan persuasi kepada calon pembeli untuk membeli produk
atau jasa perusahaan.
5. Pemasaran sponsorship (Sponsorship Marketing) adalah aplikasi
dalam

mempromosikan

perusahaan

dan

merek

dengan

mengasosiasikan perusahaan atau salah satu dari merek dengan
kegiatan tertentu.
C. Perkembangan Komunikasi Pemasaran
Pasar sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun yang lalu, mulai
dari pertukaran barang (barter), terciptanya alat pertukaran, hingga
munculnya komunikasi pemasaran, khususnya iklan untuk pertama kali.
Perkembangan teknologi, ekonomi, dan pasar kemudian mendorong
terjadinya persaingan yang lebih ketat.
Pasar yang ada juga membesar dari tingkat kecil di lingkungan
penduduk menjadi ke tingkat global. Komunikasi pemasaran menjadi lebih
rumit dan canggih. Ketika iklan saja tidak cukup, maka lahir kehumasan
(public relation), kemudiaan diikuti oleh promosi penjualan (sales
promotion), pemasaran langsung (direct marketing), penjualan personal
(personal

selling),

dan

media

interaktif

(interactive

marketing).

Komunikasi pamasaran berkembang menjadi bauran pemasaran yang
menggabungkan 4P (Product, Place, Price, dan Promotion) dan di
dalamnya mengandung promotion mix yang terdiri dari berbagai jenis alat
komunikasi pemasaran seperti di atas (Wenats, 2012).
Dari berbagai macam alat pemasaran tersebut, perusahaan
seringkali memakai beberapa alat sekaligus. Komunikasi pamasaran
mencari jalan terbaik dalam menggabungkan atau memanfaatkan berbagai
media tersebut untuk hasil yang maksimal. Tidak harus semua media
dijalankan karena semuanya tergantung jenis produk, jasa, dan ide yang
dipasarkan. Strategi komunikasi pamasaran yang baik akan memberikan
dorongan yang lebih besar pada produk, jasa, dan ide untuk diterima atau
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dibeli konsumen. Tidak hanya itu, strategi komunikasi pemasaran yang
baik akan melanggengkan kesukaan konsumen terhadap produk, jasa, atau
ide tersebut.
Beberapa faktor perubahan signifikan dalam pemasaran dan
lingkungan komunikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan
komunikasi pemasaran menurut Richard J. Semenik dalam Hermawan
(2012) adalah:
1. Fragmentasi media. Media penyiaran sekarang menawarkan iklan
dengan sasaran spesifik sehingga para pengiklan pun dapat meraih
konsumen pada lokasi tertentu.
2. Semakin baiknya penilaian khalayak menyangkut teknologi database.
Kemampuan

pemasaran

telah

berkembang,

mengelola

dan

mengumpulkan database telah menciptakan berbagai kemungkinan
cara komunikasi yang beragam di luar media massa. Database dapat
digunakan untuk menciptakan profil konsumen dan non konsumen.
Informasi ini penting untuk mengidentifikasi pasar sasaran.
3. Pemberdayaan konsumen. Konsumen pada saat ini lebih berkuasa
dan berpengetahuan. Dalam mengemas kebutuhan konsumen,
tuntutan akan pemberian informasi dan pemberdayaan konsumen
penting terutama bagi pesan komersial.
4. Meningkatnya ragam pesan iklan. Perkembangan iklan telah
mendorong pesan iklan yang efektif tidak berasal dari satu pesan
namun dari perkembangan beragam pesan.
5. Tuntutan akan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam upaya
memenuhi tanggung jawab yang lebih besar bagi pembiayaan
promosi, perusahaan harus mengalokasikan kembali sumber daya
pemasaran untuk iklan dalam jangka pendek dengan memilih metode
yang lebih terukur, seperti penggunaan pemasaran langsung dan
promosi penjualan.
Menurut Gurau dalam Wenats dkk (2012) menyebutkan beberapa faktor
yang memengaruhi tumbuhnya komunikasi pemasaran, yaitu:
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1. Berkembangnya fragmentasi dan segmentasi pasar, kian banyak
kegiatan pemasaran yang memanfaatkan hubungan baik dengan
konsumen (relationship marketing), dan pemasaran langsung (direct
marketing)
2. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan aplikasi basis
data
3. Makin

terfragmamentasinya

pemirsa

media,

tumpang

tindih

(multiplicity), dan jenuhnya saluran media.
2.1.4. Teori Agrowisata
A. Pengertian Agrowisata dan Pengelompokannya
Menurut Kementrian Pertanian, Agrowisata atau agrotourism
didefinisikan

sebagai

sebuah

bentuk

kegiatan

pariwisata

yang

memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk
memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di
bidang pertanian. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan,
pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui
pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam
memanfaatkan lahan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani,
melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun
teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan
alaminya.
Agrowisata dapat dikelompokkan ke dalam wisata ekologi (ecotourism), yaitu kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak atau
mencemari alam dengan satu tujuan untuk mengagumi dan menikmati
keindahan alam, hewan atau tumbuhan liar di lingkungan alaminya serta
sebagai sarana pendidikan (Deptan, 2005).
Antara ecotourism dan agritourism berpegang pada prinsip yang
sama. Prinsip-prinsip tersebut, menurut Wood (dalam Utama, 2015)
adalah:
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a) Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan
kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata.
b) Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya
suatu pelestarian
c) Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang
bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan manfaat pada
usaha pelestarian.
d) Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan
pelestarian, manajemen sumber daya alam dan kawasan yang
dilindungi.
e) Memberi penekanan pada kebutuhan zona pariwisata regional dan
penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan wisata di
kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan wisata tersebut.
f) Memberikan

penekanan

pada

kegunaan

studi-studi

berbasis

lingkungan dan sosial, dan program-program jangka panjang, untuk
mengevaluasi dan menekan serendah-rendahnya dampak pariwisata
terhadap lingkungan.
g) Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk negara,
pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk yang tinggal di
wilayah sekitar kawasan yang dilindungi.
h) Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata tidak
melampaui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat diterima
seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah bekerjasama dengan
penduduk lokal.
i) Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuhtumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya dengan lingkungan
alam dan budaya
Selanjutnya agrowisata ruangan terbuka dapat dikembangkan dalam
dua versi, yaitu alami dan buatan, yang dapat dirinci sebagai berikut:
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a) Agrowisata Ruang Terbuka Alami
Objek agrowisata ruangan terbuka alami ini berada pada areal
dimana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat petani
setempat sesuai dengan kehidupan keseharian mereka. Masyarakat
melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang biasa mereka lakukan
tanpa ada pengaturan dari pihak lain. Untuk memberikan tambahan
kenikmatan kepada wisatawan, atraksi-atraksi spesifik yang dilakukan
oleh masyarakat dapat lebih ditonjolkan, namun tetap menjaga nilai
estetika alaminya. Sementara fasilitas pendukung untuk kenyamanan
wisatawan tetap disediakan sejauh tidak bertentangan dengan kultur dan
estetika asli yang ada, seperti sarana transportasi, tempat berteduh,
sanitasi, dan keamanan dari binatang buas.
b) Agrowisata Ruang Terbuka Buatan
Kawasan agrowisata ruang terbuka buatan ini dapat didesain pada
kawasan yang spesifik, namun belum dikuasai atau disentuh oleh
masyarakat adat. Tata ruang peruntukan lahan diatur sesuai dengan daya
dukungnya dan komoditas pertanian yang dikembangkan memiliki nilai
jual untuk wisatawan. Demikian pula teknologi yang diterapkan diambil
dari budaya masyarakat lokal yang ada, diramu sedemikian rupa sehingga
dapat menghasilkan produk atraksi agrowisata yang menarik. Fasilitas
pendukung untuk akomodasi wisatawan dapat disediakan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat modern, namun tidak mengganggu keseimbangan
ekosistem yang ada. Kegiatan wisata ini dapat dikelola oleh suatu badan
usaha, sedang pelaksana atraksi parsialnya tetap dilakukan oleh petani
lokal yang memiliki teknologi yang diterapkan.
B. Karakteristik Produk Agrowisata
Berikut adalah karakteristik yang membedakan produk barang dan jasa
khususnya produk pariwisata dalam hal ini agrowisata menurut Muljadi
(2012):
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1. Intangibility atau tidak berwujud seperti halnya produk barang yang
dapat dilihat, diraba, atau diukur secara objektif. Dampak dari
kenyataan ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan
bukti yang meyakinkan kepada konsumen akan produk yang akan
dibelinya.
2. Perishability artinya bahwa produk jasa tersebut mudah rusak atau
tidak dapat disimpan seperti halnya menyimpan sesuatu barang. Hal
ini berarti bahwa jasa yang tidak laku terjual pada saat tertentu akan
kehilangan pendapatan penjualannya untuk selamanya.
3. Simultanity yang maksudnya tidak lain adalah bahwa proses produksi
dan konsumsi jasa tersebut terjadi secara simultan. Mutu layanan
yang diberikan akan sangat dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi
antara si produsen dengan konsumennya.
4. Produknya terdiri atas serangkaian unsur layanan yang satu sama
lainnya saling terkait. Semuanya meliputi daya tarik wisata,
transportasi, fasilitas penunjang seperti restoran, layanan keamanan
dan kesehatan, dan lainnya.
5. Motivasi kunjungan para wisatawan yang berbeda-beda seperti untuk
berlibur, bisnis, konferensi. Mengunjungi sanak keluarga, dan lainlain akan berpengaruh besar terhadap penyediaan produk yang
ditawarkan.
6. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan sangat dipengaruhi oleh
faktor musim.
2.2. Kerangka Pikir Penelitian
PT, Perkebunan Nusantara IX sebagai pihak pengelola Agrowisata
Kampoeng Kopi Banaran tentu ingin mempertahankan dan meningkatkan jumlah
pengunjung melalui produk dan pelayanan yang diberikan. Salah satunya melalui
komunikasi pemasaran yang tepat. Tanpa adanya komunikasi pemasaran yang
baik, produk akan ditinggalkan oleh para pelanggan dan beralih ke produk
lainnya. Terlebih lagi para kompetitor Kampoeng Kopi Banaran gencar
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melakukan strategi komunikasinya. Berkaitan dengan hal tersebut maka
perusahaan perlu membuat strategi komunikasi pemasaran yang ditujukan kepada
konsumen, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung.

1. Komunikasi Verbal
dan nonverbal
2. Bauran Pemasaran

Komunikasi
Pemasaran

Channel Komunikasi
Pemasaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dampak Perkembangan
Komunikasi Pemasaran

Perkembangan Komunikasi
Pemasaran dan Faktor yang
Memengaruhi

Periklanan
Pemasaran Langsung
Promosi Penjualan
Publisitas
Penjualan Perorangan
Pemasaran Sponsorship

1. Fragmentasi media
2. Semakin baiknya penilaian
khalayak
3. Pemberdayaan konsumen

Gambar 2. 1. Kerangka Pikir Penelitian
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