
BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Public relations  

Public relations adalah seni menciptakan pengertian public 

yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik 

terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut Oemi, Public relation, 

biasa ditulis dengan singkat menjadi PR, dan lazim disebut purel atau 

hubungan masyarakat, masih merupakan bidang baru, terutama di 

Indonesia. Public relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial 

yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecendrungan, 

memprediksi konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, 

dan melaksanakan program yang terencana melalui kegiatan-kegiatan 

yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik 

atau umum.Mukarrom dan Laksana (2015:43) 

Sedangkan definisi public relations menurut Kotler dan Keller 

(dalam Alief dan suryawardani 2018:1221) “A variety of program 

directed internally to employees of the company or externally to 

consumers, other firms, the government, and media to promote or 

protect a company’s image or its individual product communications 

(berbagai program yang diarahkan secara internal kepada karyawan 

perusahaan atau eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, 

pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau komunikasi produk individualnya).  

peranan PR (humas) menurut Ruslan ( dalam Maryam 2018:3) adalah : 

a. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau 

lembaga yang diwakili dengan publiknya. 

b. Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang 

positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.  



c. Peran back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen perusahaan  

d. Membentuk corporate image, artinya peranan PR berupaya 

meningkatkan citra bagi perusahaan atau lembaga.  

2.1.2 Marketing Public Relations 

Aktifitas public relations dalam mendukung marketing dan 

sasaran penjualan dikenal dengan istilah marketing public relations. Staf 

public relations yang bekerja dibidang ini biasanya tergabung dalam 

divisi marketing public relations yang berorientasi marketing, dibentuk 

dalam divisi baru yakni “komunikasi dan marketing”. Public Relations 

dapat memperluas peranannya dalam bidang pemasaran produk atau 

jasa. Terintegrasinya aktifitas public relations dalam marketing, 

dikarenakan peningkatan kebutuhan dan minat konsumen, harga yang 

semakin kompetitif, sehingga perlu memperluas distribusi, dan 

banyaknya promosi dari produk atau jasa dari perusahaan lain (dalam 

rosyadi 2018:4). 

Ruslan (dalam maryam, 2017:4) menyatakan bahwa 

Marketing Public Relations adalah perpaduan antara pelaksanaan 

program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja public 

relations dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi tercapainya 

kepuasan konsumen. Marketing Public Relations (MPR) melibatkan 

proses manajemen penjualan dan pelanggan dari suatu organisasi 

melalui penyampaian informasi yang menghubungkan antara 

perusahaan, produk dan pelanggan. Marketing public relations sama 

halnya dengan komonikasi pemasaran. Dimana pada prakteknya 

merupakan satu bidang yang sama. Seperti apa yang disampaikan 

Morissan yaitu Profesi pemasaran melahirkan bidang kekhususan, yang 

disebut dengan marketing relations atau disebut juga marketing 

commonikations dan costumer relations yang khusus melayani khalayak 

konsumen dan pelanggan. Ruslan (dalam Abdillah, 2017:3). 



Khalayak Marketing Public Relations adalah masyarakat dan 

konsumen. Marketing Public Relations dapat diartikan sebagai 

pengelolaan komunikasi untuk memotivasi pembeli, kepuasan 

pelanggan, konsumen serta masyarakat. Sementara itu Marketing Public 

Relations menunjukkan adanya lalu lintas informasi dua arah mengenai 

produk dan organisasi.  

Masuknya bidang PR ke dalam marketing, karena peningkatan 

kebutuhan dan minat konsumen; harga semakin kompetitif, perlu 

memperluas distribusi, banyaknya promosi dari produk/jasa sejenis. 

Soemirat dan Ardianto (2015:154) menyatakan PR digunakan dalam 

perencanaan marketing untuk mencapai sejumlah sasaran: 

a. Membantu nama perusahaan dan nama produknya agar lebih dikenal. 

b. Membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk. 

c. Membantu meningkatkan suatu produk life style contohnya 

menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan 

menambah informasi baru. 

d. Mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaannya. 

e. Memantapkan semua image (citra) yang positif bagi produk dan 

usahanya. 

2.1.3 Strategi Marketing Public Relations 

Philip Kotler menyimpulkan bahwa secara garis besar dalam 

marketing public relations terdapat tiga taktik (thee ways strategy) untuk 

melaksanakan program dalam mencapai tujuan (goals) melaksanakan 

program public relations merupakan petensi untuk menyandang suatu 

taktik pull strategy (menarik), sedangkan kedua adalah power 

(kekuatan) sebagai penyandang, push strategy (untuk mendorong) 

dalam hal pemasaran, taktik ketiga pass strategy sebagai upaya 

mempengaruhi atau menciptakan opini public yang menguntungkan, 

Ruslan (dalam rosyadi 2018:4) 

Instrumen utama yang digunakan dalam MPR seperti yang dijabarkan 

oleh Kotler dan Keller (dalam maryam:5) adalah sebagai berikut :  



a. Publikasi (Publication) Perusahaan mempercayakan perluasan 

produk berdasarkan dari publikasi materi untuk mempengaruhi dan 

menarik pembeli yang dituju. Yang termasuk di dalamnya membuat 

laporan tahunan, brosur, artikel, koran perusahaan, majalah dan 

materi audiovisual.  

b. Ajang (Events) Perusahaan dapat menaruh perhatian terhadap produk 

baru atau aktivitas perusahaan lain dengan cara menyelenggarakan 

ajang khusus seperti konferensi berita, seminar, kompetisi, perayaan, 

dan sebagainya yang dapat meraih audiens. 

c. Sponsor (Sponsorship) Perusahaan dapat mempromosikan nama 

merek dan perusahaan mereka sendiri dengan cara menjadi sponsor 

bagi ajang olahraga maupun budaya dan hal yang bermanfaat.  

d. Berita (News) Satu dari banyaknya tugas utama dari praktisi PR 

adalah mencari atau membuat pemberitaan yang memberikan nama 

baik untuk perusahaan, publiknya, produknya, dan membuat media 

menerima press release dan menghadiri konferensi pers.  

e. Pidato (Speeches) Semakin berkembangnya perusahaan, maka 

perusahaan tersebut juga semakin memiliki tempat di media. Seperti 

eksekutif perusahaan yang harus menjawab berbagai pertanyaan dari 

media, atau menjadi pembicara dalam pertemuan Tampilan di muka 

publik tersebut dapat membentuk citra perusahaan.  

f. Aktivitas Jasa Publik (Public-Service Activities) Perusahaan dapat 

membangun itikad baik dengan cara menyumbangkan/ 

mengontribusikan dana dan waktu untuk tujuan yang baik bagi 

publik.  

g. Media Identitas (Identity Media) Perusahaan membutuhkan identitas 

dalam bentuk visual yang membuat publik cepat menyadarinya. 

Identitas visual tersebut dapat berbentuk logo, atribut perusahaan, 

brosur, tanda, formulir/berkas bisnis, seragam karyawan, dan lain 

sebagainya. 

2.1.4 Positioning produk 



Produk ialah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan (dimanfaatkan, dikonsumsi 

atau dinikmati). sedankan Positioning adalah tindakan merancang 

penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam 

pikiran sasaran. Semua orang dalam organisasi harus memahami 

positioning merek dan menggunakannya sebagai konteks untuk 

membuat keputusan. Hasil positioning adalah terciptanya suatu 

proposisi nilai yang terfokus pada konsumen, alasan kuat pasar sasaran 

untuk membeli produk bersangkutan Burnett (dalam Suseno 2016:43).  

 Sedangkan devinisi positioning Menurut Saxena (dalam Herman 

2015:43) mendefinisikan Positioning adalah komunikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan sehingga menempati tempat yang berbeda 

dan memiliki nilai di dalam benak konsumennya. Positioning 

merupakan tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga 

menempati posisi yang khas dibandingkan para pesaing di dalam benak 

pelanggan sasarannya. Positioning adalah terciptanya proporsi nilai 

yang pas, yang menjadi alasan bagi pelanggan untuk membeli. 

Kotler dan Keller (dalam Herman 2015:42) menyatakan bahwa ada 

tujuh pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning 

yaitu : 

a. Positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri atau manfaat bagi pelanggan 

(attribute positioning), yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu 

produk dengan manfaat bagi pelanggan. 

b. Positioning berdasarkan harga dan kualitas (price and quality 

positioning), yaitu positioning yang berusaha menciptakan 

kesan/citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya 

menekankan harga murah sebagai indikator nilai. 

c. Positioning yang dilandasi dengan aspek penggunaan atau aplikasi 

(use applications positioning). 

d. Positioning berdasarkan pemakai produk (user positioning) yaitu 

mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. 



e. Positioning berdasarkan kelas produk tertentu (product class 

positioning) misalnya permen kopiko yang diposisikan sebagai kopi 

dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. 

f. Positioning berkenaan dengan pesaing (competitor positioning) yaitu 

dikaitkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama 

g. Positioning berdasarkan manfaat (benefit positioning) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu diakses dari media internet yang 

terdiri dari lima jurnal Nasional dan satu jurnal Internasional yang memiliki 

judul sama atau berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2.2.1 Trisna Adi Perman, Lilis Puspitasari dengan judul “Strategi 

Pemasaran Public Relations MD ENTERTAINMENT Pada 

Pemasaran Film Habibie & Ainun”  Jurnal Kajian Komunikasi, 

Volume 3, No. 1, Juni 2015 hlm 33–40 penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perencanaan, implementasi serta evaluasi dari strategi 

Marketing Public Relations yang ditetapkan PR MD Entertainment pada 

film Habibie & Ainun pada tahun 2012-2013. Metode yang dilakukan 

adalah metode deskriptif yang bertujuan melukiskan secara sistematis 

fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara 

faktual dan cermat. Hasil penelitian menunjukan PR MD Entertainment 

telah melakukan tahapan-tahapan atau Teknik PR pada film Habiebie 

dan Ainun dengan melakukan perencanaan, implementasi serta evaluasi 

dari program tersebut dari tahun 2012– 2013. Kesimpulan penelitian ini 

adalah PR MD Entertainment melakukan perencanaan Strategi 

Marketing PR Film Habibie & Ainun, telah dilakukan dengan baik dan 

melalui proses persiapkan yang sangat matang, tahap implementasi 

strategi MPR MD Entertainment pada pemasaran Film Habibie & Ainun 

meliputi apa, siapa dan bagaimana proses penyampaian pesan-pesan 

yang akan disampaikan kepada masyarakat. Penggunaan berbagai taktik 

MPR baik dalam bentuk Offline, Online dan Ground Activity yang 



menekankan pada Unique Selling point dari tokoh yang diangkat, 

disertai advertising/iklan, publisitas, merchandising dan dibantu oleh 

kekuatan word of mouth yang dilakukan oleh media serta Evaluasi 

Strategi juga dilakukan oleh PR MD Entertainment, diawali dengan 

melakukan Media Monitoring, serta mencari apa kekurangan, kelebihan, 

kendala yang dihadapi timnya dalam melaksanakan tugas. Saran 

penelitian ini dari semua kegiatan MPR yang dilakukan, maka 

Merchandising tampaknya kurang begitu menarik perhatian. Hal ini 

disebabkan oleh penjualan semua merchandise Film Habibie & Ainun 

yang hanya dijual melalui sosial media dan website MD Entertainment, 

dan diharapkan setelah ini dilakukan penelitian lain mengenai 

pentingnya kegiatan Public Relations dalam mendukung pemasaran 

Film yang lebih spesifik dan mendalam, terutama dari para pekerja film 

Indonesia untuk semakin menggairahkan kembali perfilman nasional 

yang berkualitas. 

2.2.2 Widayawati dengan judul “Strategi Marketing Public Relations 

Swiss Bell Hotel Borneo Samarinda Dalam Meningkatkan Jumlah 

Pelanggan” dalam jurnal Ilmu Komonikasi Volume 4 No.3 2016. 

Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa strategi marketing 

Publik Relation pada Swiss Bell Hotel Borneo yaitu melalui 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan mix 7P. Secara 

keseluruhan Swiss Bell Hotel Borneo Samarinda saat ini merupakan 

perusahaan yang cukup sukses dalam industry perhotelan. Selain itu 

didukung oleh kekuatan internal yang cukup baik, seperti fasilitas-

fasilitas yang lengkap, kualitas produk pelayanan yang baik, dukungan 

sumber daya yang profesional, serta dukungan manajemen yang baik. 

(http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2655 ) 

2.2.3 Muhammad Imron Rusyadi dengan judul “Analisis Strategi 

Marketing Public Relations PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) 

Tbk Dalam Meningkatkan Penggunaan Kartu Brizzi” Dalam jurnal 

Komonikator volume 10 No. 1 Mei 2018. Dengan menggunakan jenis 

http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2655


penelitian deskriptif kualitatif yang mengungkapkan hasil penelitian 

sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa program marketing public relations yang dilakukan 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif denngan perusahaan 

perbankan lain yang mengeluarkan produk dengan sistem E-money 

berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat apa yang telah dilakukan 

funding officer dengan program Bundling yaitu penawaran dilakukan 

secara langsung atau menawarkan produk kartu BRIZZI kepada nasabah 

yang datang langsung ke Bank BRI. Program ini dapat membuat 

nasabah lebih tertarik atas penawaran produk BRIZZI oleh funding 

officer karena komunikasi yang dilakukan secara dua arah sehingga 

saling memahami dan pelayanan yang menarik. Branding merupakan 

program funding officer yang paling obyektif dalam meningkatkan 

jumlah pengguna kartu BRIZZI. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Kantor Cabang Yogyakarta juga melakukan program marketing public 

relations melalui special event, sponsorship, BRIZZI Trans Jogja, 

directpresentations, telemarketing, exhibitions event, strategi 

periklanan, bundling, serta BRIZZI-co-branding. 

(http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/2868 

2.2.4 Fatimah Abdillah  dengan judul Efektivitas Marketing Public 

Relation dalam Membangun Citra Merek Perusahaan Jasa 

Telekomunikasi dalam jurnal  Ecodemica, Vol. 1 No. 1 April 2017 page 

1-9 dalam penelitiannya bahwa Persaingan di bidang telekomunikasi 

termasuk merek jasa pelayanannya telah berada pada tingkat 

internasional. Perusahaan penyedia jasa broadband Internet di Indonesia 

yaitu PT Smartfren Telekomunikasi harus siap menghadapi berbagai 

tantangan dalam pasar saat ini salah satunya adalah tingkat pendidikan 

masyarakat yang menjadi sasaran dan target penjualan dari produk 

tersebut. Strategi pemasaran marketing public relation (MPR) 

merupakan alternatif cara untuk memperoleh kesetiaan pelanggan 

http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/2868


khususnya melalui kegiatan yang bersifat pendidikan. Penelitian 

bertujuan mengukur peranan MPR dan hubunganya terhadap citra merek 

Smartfren, dimana berbeda dengan penelitian lainnya peranan MPR 

diukur berdasarkan persepsi kelompok pelanggan berpendidikan cukup 

baik. Signifikansi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi 

pengetahuan bahwa bagian kegiatan dari MPR yang efektif digunakan 

bagi komunitas berpendidikan yaitu publikasi. Penelitian ini dilakukan 

melalui metode survei. Pemilihan responden dilakukan melalui 

purposive sampling pada 100 mahasiswa yang berasal dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hasil membuktikan bahwa 

publikasi Smartfren adalah kegiatan MPR yang memperoleh respon 

terbaik. Selanjutnya, telah terbukti bahwa Smartfren adalah merek 

CDMA yang menjadi top of mind dalam persepsi konsumen dimana 

kegiatan MPR memiliki peranan khusus. Penelitian ini selanjutnya dapat 

diaplikasikan untuk menentukan strategi pemasaran yang paling tepat 

bagi kelompok masyarakat dengan pendidikan yang cukup baik. 

2.2.5 Triyani Merdeka Wati dengan judul Strategi Marketing Public 

Relations Dalam Menarik Minat Pelanggan. Dalam jurnal JOM FISIP 

vol. 3 No. 2 hal 1-9 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian kualitatif dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumen yang 

digunakan. setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan proses 

pencatatan, pengetikan, pengeditan dan analisis kualitatif masih 

menggunakan kata-kata yang biasanya tersusun dalam teks yang 

diperluas. jika data yang terkumpul masih kurang maka peneliti akan 

melakukan pengecekan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi marketing public relations yang dilakukan oleh grand 

elite hotel adalah acara publikasi, berita informasi, dan aktivitas 

pelayanan publik. dalam berkomunikasi adalah produk, hotel grand elite 

sebagian besar menggunakan promosi. promosi yang dilakukan oleh 

grand elite hotel menggunakan beberapa jenis media. Media yang 



digunakan oleh grand elite hotel untuk menarik minat pelanggan adalah 

media cetak, media elektronik, dan media internet. pelanggan khusus 

yang biasanya menggunakan layanan grand elite hotel, maka grand elite 

hotel akan memberikan harga khusus dan selalu membangun ikatan 

emosional yang baik dengan pelanggannya 

2.2.6 Clarissa Anugrah  dengan judul The Role of Marketing Public 

Relations in Cognitive Decision-Making Process through the 

Enhancement of Brand Awareness (A Case of Chevrolet Spin, Product 

of General Motors Indonesia) dalam jurnal Volume 3 No 1 pada bulan 

Mei 2014 Hal. 1-14, Prodi Komunikasi, Unika Atma Jaya Jakarta. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang membahas 

masalah peran marketing public relations dalam proses pengambilan 

keputusan kognitif melalui peningkatan kesadaran merek. Teknik 

pengumpulan data tulisan ini dianggap sebagai pendahuluan. Oleh 

karena itu penulis menggunakan lebih banyak penelitian perpustakaan 

melalui berita atau artikel. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

Advertising and other kinds of promotional strategies are no longer able 

to stand individually. There is one important essence: ‘Trust’. Marketing 

Public Relations (MPR) is believed to be the strong key of credibility 

and capable of becoming the main driver for promotional strategies and 

advertising. This paper strongly emphasizes the power of marketing 

public relations which not merely aims awareness as its goal, but using 

awareness to penetrate into the consumer decision-making process. 

Chevrolet Spin is a new high-involvement product, manufactured by 

Indonesian for Indonesian. It has been a legendary product which 

brought PT General Motors (GM) Indonesia into the list of Top 10 car 

makers in Indonesia. Regardless the ‘new’ status, consumers were brave 

enough to choose Chevrolet Spin as their vehicle. This qualitative 

research was done through analysis of news and online journals and 

interviews with consumers. The conclusion shows that marketing public 

relations certainly has a strong role in consumer decision-making 



process, but still need to be complemented with other strategies, using 

elements in the Integrated Marketing Communication mix. 

  



2.3 Rancangan Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Data diolah oleh penulis, 2020 

Gambar 2.1 

Rancangan Isi 

 

Latar Belakang 

Setiap produk membutuhkan posisi yang tepat untuk menarik dan meningkatkan 

minat konsumennya. Batik sebagai produk asli Indonesia yang kaya akan unsur seni 

dan budaya membutuhkan perhatian khusus dalam melestarikannya serta 

meningkatkan popularitasnya dan mampu bersaing dengan produk lainnya yang 

sejenis. Kemampuan industri batik dalam merancang produk serta metode 

pemasarannya diharapkan mampu memposisikan batik supaya meningkatkan minat 

konsumennya  

 

Rumusan Masalah 

 

Bagaimana Peranan Public Relations Dalam Menciptakan Posisi Produk 

Industri Batik di Sumenep 

 

 

Judul Penelitian 

 

Peranan Public Relations Dalam Menciptakan Posisi Produk  Industri Batik di 

Sumenep ( Studi di Desa Pakandangan berdasarkan Perda Sertifikasi Kabupaten 

Sumenep ) 

Teknik Ananlisis Data 

 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi 

sumber dengan cara membuat reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi 

 
Harapan 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan pada 

umumnya dan industri batik khususnya. Serta bisa bermanfaat dan memberikan 

nilai positif bagi para pembacanya. 

 

Tujuan penelitian 

 

Untuk mengetahui Peranan Public Relations Dalam Menciptakan Posisi Produk 

Industri Batik di Sumenep 

 

 


