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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Strategi 

Strategi diartikan sebagai sebuah rencana yang tersusun dan terkelola 

dengan memperhitungkan dari berbagai aspek supaya tercipta suatu tujuan yang 

bisa memberikan dampak positif bagi suatu organisasi tersebut (Irfan Fahmi, 

2015). Strategi juga memberikan dampak konsep kepada suatu pihak yang 

menggunakannya secara jangka panjang maupun jangka pendek. 

Secara garis besar, pengertian dari strategi sangatlah luas baik dari 

segi eksternal maupun internal. Akan tetapi, secara garis besar ruang lingkup 

kajian strategi bergerak atas dasar pemahaman berikut ini, yaitu : 

1. Mengkaji dan menganalisa suatu dampak penerapan strategi kepada 

internal. 

2. Menempatkan strategi sebagai suatu dasar pondasi dari sebuah 

rancangan pemikiran dalam memutuskan setiap tindakan khususnya 

tindakan dalam hal pengembangan dan hal-hal yang bersifat profit. 

3. Menjadikan suatu strategi sebagai base thingking dalam membangun 

suatu rencana. 
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Menurut David (2009) bahwasanya suatu strategi diartikan sebagai seni 

dan pengetahuan dalam mengimplementasikan, merumuskan, serta mengevaluasi 

suatu keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu pihak mencapai 

tujuannya. 

Menurut Quinn (2003) mendefinisikan suatu analisis strategi militer 

diplomatik dan analogi-analogi yang sejenis dalam bidang lain kedalam suatu 

konsep dasar, sifat dan unsur desain strategi formal yang terbagi menjadi beberapa 

pengertian, antara lain : 

1. Strategi mempunyai tiga unsur penting, yaitu : 

a. Tujuan 

Merupakan suatu hasil yang diharapkan tercapai oleh suatu pihak. 

Tujuan adalah salah satu dimensi yang dapat menciptakan suatu strategi 

karena penetapan suatu tujuan sangat berkaitan dengan sebuah strategi 

yang nantinya digunakan oleh stakeholder dalam mencapai tujuannya. 

b. Program 

Program adalah suatu urutan tindakan yang akan dilakukan dalam 

mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini diartikan 

sebagai suatu proses yang mengatur segala tindakan yang dilakukan 

sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. 
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c. Kebijakan  

Kebijakan adalah suatu rangkaian keputusan yang bersifat membimbing 

dan membatasi tindakan yang dilakukan. Hal ini ditujukan untuk 

menetapkan arah dari suatu tujuan yang sudah ditetapkan sehingga 

pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu 

pihak dalam menerapkan strategi. 

2. Strategi dalam mengembangkan konsep, kunci dan dorongan yang 

memberi mereka kohesi, fokus, dan keseimbangan 

3. Strategi berkaitan tentang hal yang tidak terduga, tetapi juga dengan hal 

yang dapat diketahui. Analisis tidak dapat meramalkan cara yang tepat 

tentang sebuah proses untuk mencapai tujuan. 

Menurut Henry Mintzberg (2003) mendefinisikan strategi kedalam 

beberapa definisi, antara lain : 

1) Strategi sebagai sebuah rencana 

Strategi merupakan rencana yang meliputi suatu tindakan dan pedoman 

untuk menangani sesuatu. Dengan adanya definisi ini, strategi memiliki dua 

karakteristik yang begitu penting. 
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2) Strategi sebagai sebuah taktik 

Sebagai taktik, strategi membawa kita kedaalam wilayah suatu persaingan 

langsung, yang mana ancaman dan berbagai manuver lain berkerja untuk 

mendapatkan keuntungan. 

3) Strategi sebagai pola 

Strategi ialah suatu konsistensi sebuah tindakan. Quinn (2003) 

mengatakan, pertimbangan ini kutipan dari seorang eksekutif bisnis; “secara 

bertahap pendekatan yang sukses menggabungkan ke dalam pola tindakan yang 

menjadi strategi kami. Kita tidak memiliki strategi keseluruhannya”. 

Dengan begitu, pengertian strategii sebagai suatu rencana dan pola dapat 

dirasa independen satu sama lain: rrencana saya belum direalisasi, sementara pola 

mungkin muncul tanpa terduga. Sebagai pola, bertitik berat pada tindakan. Stategi 

sebagai pola juga mmengenalkan gagasan tentang suatu konvergensi, pencapaian 

konsistensi dalam sebuah prilaku organisasi. Menyadari strategi dimaksudkan, 

mendorong kita untuk mempertimbangkan suatu gagasan bahwa stategi dapat 

muncul serta senggaja dibuat. 

4) Strategi sebagai sebuah posisi 

Adalah cara agar supaya sebuah organisasi dapat ditemukan, teori 

organisasi sering menyebutnya “lingkungan”. Dengan pendefinisisan seperti ini, 

strategi menjadi sutau mediasi antara organisasi dan lingkungan sekitar dalam hal 

internal dan eksternal. Definisi strategi sebagai sebuah posisi dapat dapat 
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diibaratkan dan diharapkan memikirkan suatu rencana (atau taktik) atau dapat 

dicapai, mungkin bahkan melalui pola prilaku.  

5) Strategi sebagai suatu perspektif 

Strategi mempunyai perspektif dapat kompatibel dengan strategi sebagai 

sebuah rencana atau pola. Tapi, hubungan antara definisi yang berbeda ini bisa 

lebih terlibat. Selain itu, konsep strategi yang muncul ialah pola yang dapat 

muncul dan diakui menimbulkan sebuah rencana resmi, mungkin dalam perspektif 

keseluruhan.  

2. Branding 

Merupakan sebuah faktor yang begitu penting dalam aktivitas sebuah 

pemasaran. Hal ini adalah kegiata yang dilakukan guna memperkenalkan dan 

menawarkan suatu produk maupun jasa. Branding sendiri berasal dari istilah kata 

Brand, yang mempunyai arti merek. Branding mempunyai tujuan untuk 

memperkuat suatu produk maupun jasa dari sebuah perusahaan maupun organisasi 

agar mudah dikena oleh khalayak umum. 

Menurut artian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Branding atau 

merek ialah : 

1) Tanda yang diberikan oleh pabrik, pengusaha, produsen, dan 

sebagaiannya pada sebuah produk yang telah dihasilkan sebagai tanda 

pengenal (sign) yang menjadi sebuah pengenal untuk 

memperkenalkan nama dan sebagaiannya. 
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2) Keunggulan, kegagahan, dan kwalitas 

Menurut Philip Kotler dalam (Kertamurti : 2015) telah memberikan 

definisinya tentang apa itu merek,berikut ini adalah definisinya : 

“A brand is a name, term, sign, symbol or design or combination of 

them, intended to identify the good or service of one seller of group and 

differentiate them from those of competitors”. 

(Merek adalah nama, tanda, simbol, desain atau kombinasinya yang 

mengidentifikasi suatu produk ataupun jasa yang telah dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Identifikasi ini berfungsi untuk membedakannya dengan produk 

sejenis). 

Menurut Al Rise dalam buku Strategi Kreatif Periklanan yang ditulis 

oleh Rama Kertamurti, 2015. Telah menjelaskan bahwasannya didalam sebuah 

branding terdapat hukum-hukum branding, sebagai berikut : 

1) Hukum Publisitas, ialah munculnya suatu merek yang dicapai melalui 

publisitas dan bukan dengan periklanan. 

2) Hukum Ekspansi, yaitu kekuatan sebuah merek berbanding terbalik 

dengan cakupanya. 

3) Hukum Pengiklanan, upaya yang dilakukan agar sebuah merek dapat 

terus dikenal ooleh khalayak umum. 
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4) Hukum Kontraksi, ialah merek yang menjadi sedemikian kuat jika 

dapat mempertajam fokusnya. 

5) Hukum Klaim pada Keautentikan, yaitu sebuah faktor yang paling 

penting bagi sebuah keberhasilan merek. 

6) Hukum Kata, sebuah merek harus berupaya sangat keras agar memiliki 

sebuah kata yang dapat melekat dibenak kosumen. 

7) Hukum Nama, jangka panjang sebuah merek tidak lebih dari nama. 

8) Hukum Kategori, ialah suatu merek yang memimpin harus dapat 

mempromosikan kategorinya. 

Sebuah branding dapat digunakan untuk membangun suatu kesadaran 

dan juga untuk memperluass pelanggan (konsumen). Branding adalah sebuah 

proses yang mana tentang kegiatan untuk menawarkan setiap pulang dan 

kesempatan demi mengkreasikan sebuah produk yang nantinya akan 

ditawarkan kepada orang lain. 
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3. Komunikasi Kelompok 

a. Pengertian Komunikasi Kelompok 

Secara garis besar komunikasi kelompok adalah hal yang mencakup 

sebuah studi tentang semua hal yang terjadi soal suatu individu saling 

berinteraksi dalam suatu kelompok kecil dan bukan tentang deskripsi perihhal 

bagaimana seharusnya suatu komunikasi itu terjadi, serta bukan pula 

sejumlah nasehat tentang bagaimana cara-cara yang harus ditempuh (Larson, 

2006 : 6). 

Pada dasarnya suatu komunikasi kelompok juga mempelajari tentang 

pola-pola interaksi tertentu antar individu dengan cara tertentu, contohnya 

tentang pengambilan sebuah keputusan. Hal ini sangat bisa terjadi mengingat 

adanya suatu keyakinan akan pengambilan keputusan pribadi sangat berbedaa 

degan pengambilan keputusan secara bersama dalam lingkup suatu kelompok 

(Pawito, 2007 : 7). 

Bahasan lain menurut definisi Shaw (dalam Arni, 2002 : 182) suatu 

komunikasi kelompok adalah sekumpulan-sekumpulan individu yang saling 

mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberpa kepuasan antara satu 

dengan lainnya, dan saling berkomunikasi tatap muka. 

b. Klasifikasi Kelompok 

Dalam hal ini para ahli Psikolog maupun Sosiolog telah mempelajari 

dan mengembangkan semua cara guna mengklasifikasikan kelompok. 
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Menurut Rakhmat (2008, 142) telah mengklasifikasikan kelompok menjadi 4 

(empat), yaitu : 

1. Kelompok Primer dan Sekunder 

Dalam hal ini kita bisa melihat suatu perbedaan antara kedua 

kelompok ini dari segi karakteristik komunikasinya. Dalam Kelompok 

Primer, kita dapat menentukan hal-hal yang sifatnya pribadi dengan 

menggunakan berbagai lambing, bahasa (verbal atau nonverbal). 

Didalam Kelompok Primer juga tidak ada suatu pembagian peran 

secara sistematis dikarenakan komunikasi yang terjadi bersifat 

langsung dan informal. 

Sedangkan dalam Kelompok Sekunder, komunikasi lebih 

bersifat dangkal (hanya menembus permukaan luarnya saja dan 

kepribadian kita) dan sangat terbatas (hanya terkait dengan suatu hal 

tertentu). Dalam hal ini komunikasi verbal lebih dominan daripada 

komunikasi nonverbal. Dalam Kelompok Sekunder juga terdapat 

suatu system pengelompokan anggota yang terorganisir untuk suatu 

tujua tertentu. 

2. Kelompok Deskriptif dan Preskriptif 

Dalam hal ini Kelompok Deskriptif dibedakan menjadi 3 (tiga) 

bagian berdasarkan ukuran, pola komunikasi dan tujuannya. Ketiga 

bagian tersebut ialah kelompok pertemuan, kelompok tugas, dan 
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kelompok penyadar. Kelompok pertemuan adalah suatu kelompok 

individu yang menjadikan diri mereka sebagai sebuah acara pokok. 

Kelompok tugas mempunyai tujuan untuk memecahkan suatu masalah 

(Problem Solving). Sedangkan klompok penyadar bertujuan untuk 

menciptakan suatu identitas sosial yang baru. 

3. Kelompok Keanggotaan dan Kelompok Rujukan 

Dalam hal ini Theodore Newcomb (1930) mengemukakan 

sebuah pendapat yang akhirnya tercetus istilah suatu Kelompok 

Keanggotaan (Membership Group) dan Kelompok Rujukan (Refrence 

Group). Kelompok Keanggotaan adalah sebuah kelompok  yang 

secara administrative dan fisik sudah menjadi anggota pada 

kelompoknya. Sementara Kelompok Rujukan ialah klompok yang 

digunakan sebagai tolak ukur (standard) guna menilai diri sendiri dan 

juga untuk membentuk sebuah sikap. 

4. Ingroup dan Outgroup 

Ingroup mempunyai definisi sebagai kelompok kita, sedangkan 

Outgroup ialah lawan dari definisi Ingroup sendiri yaitu kelompo 

mereka. Hal ini memerlukan sebuah batasan untuk menentukan mana 

itu Ingroup dan mana itu Outgroup. Batasan-batasan tersebut 

merupakan suatu faktor yang penting guna membedakan antara 

Ingroup dan Outgroup. Batasan atau faktor tersebut berupa suku 

bangsa, geografis, ideology, bahasa, profesi, kekerabatan, dan status 
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sosial. Setiap anggota yang terkait didalam lingkup dari Ingroup 

maupun Outgroup akan merasa terikat dalam tanda kutip saling 

berkomunikasi dan hal ini bisa disebut sebagai kohesi komunikasi. 

c. Bentuk-bentuk Komunikasi Kelompok 

Definisi dari bentuk komunikasi kelompok dipisah menjadi 2 (dua) 

kategori (Rakhmat, 2011 : 175) yaitu : 

1) Komunikasi Kelompok Preskriptif 

Dalam hal ini komunikasi kelompok bisa digunakan sebagai 

solusi untuk memecahkan persoalan, melahirkan gagasan yang kreatif, 

membuat sebuah keputusan, menyelesaikan tugas dan membantu 

dalam hal pertumbuhan kepribadian seprti halnya dalam haal 

kelompok pertemuan. Menurut Cragan dan Wright (1980) komunikasi 

kelompok preskriptif terbagi menjadi 6 (enam) format diskusi, yaitu 

symposium, diskusi panel, kolokium, forum, prosedur parlementer, 

dan diskusi mejaa bundar. 

2) Komunikasi Kelompok Deskriptif 

a) Kelompok Penyadar 

Menurut rumusan yang diteliti oleh Chesbro, Cragan dan 

McCullogh (1970). Kelompok penyadar dibagi menjadi 4 

(empat) tahap, yaitu : 
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1) Tahap pertama, para anggota dari suatu kelompok 

harus memiliki suatu karakteristik yang mendasar bagi 

kelompok. 

2) Tahap kedua, suatu kelompok pasti melalui polarisasi 

(pembagian dua kelompok yang berlawanan). Artinya 

para anggota dari suatu kelompok saling mencari celah 

guna membedakan kelompoknya dengan kelompok 

lain. 

3) Tahap ketiga, terjadinya suatu penegakan nilai-nilai 

dasar baru bagi sebuah kelompok.pada tahap ini 

biasanya disebut dengan sebuah ideologi kelompok 

4) Tahap keempat, para anggota kelompokm cenderung 

merumuskan suatu tindakan nyata maupun terkadang 

bersifat khayalan guna mempertahankan keyakinan 

terhadap kelompok mereka. 

b) Kelompok Pertemuan 

Dalam hal ini Carl Roger (1970) telah meneliti manfaat 

dari kelompok pertemuan terhadap suatu pengembangan diri. 

Hal ini juga melatarbelakangi para peneliti lain guna 

menemukan bahawasanya kelompok pertemuan tidak hanya 

membantu pertumbuhan diri tetapi juga bisa mempercepat suatu 
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penghancuran diri. Sebagian besar peneliti mencatat 

bahwasanya ada kerusakan psikis yang diakibatkan oleh 

kepemimpinan kelommpok yang merusak. 

c) Kelompok Tugas 

Menurut Aubrey Fisher, komunikasi kelompok tugas 

terbagi menjadi tahap orientasi, tahap konflik, tahap pemunculan 

dan tahap peneguh. Pada tahap orientasi, setiap anggota 

berusaha supaya saling mengenal anatara satu sama lain dan 

juga saling berupaya untuk mencoba menemukan sebuah status 

didalam kelompoknya. Pada tahap ini biasanya dijumpai sebuah 

komunikasi untuk mengemukakan sebuah persetujuan, 

mempersoalkan suatu permasalahan dan berupaya untuk 

memperjelas suatu informasi. Pada tahap konflik didalamnya 

terjadi perbedaan antar anggota dalam kelompok yang saling 

mempertahankan tujuan masing-masing individu. Tindak 

komunikasi dalam tahap ini biasanya berupa pernyataan sikap 

tidak setuju terhadap suatu opini dan hal ini mengakibatkan 

terjadinya polarisasi dan kontraversi antar anggota kelompok. 

Pada tahap pemunculan, setiap anggota kelompok bisa 

dikatakan mengurangi polarisasi (gesekan antar anggota yang 

diakibatkan perbedaan pendapat) antar anggota kelompok. Pada 

tahap ini, para anggota yang menentang suatu usulan tertentu 
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aka menjadi tidak jelas dalam sifatnya. Tindak komunikasi yang 

dijumpai umumnya berup sebuah usulan-usulan yang 

membinggungkan (ambigu). Pada tahap peneguh, para anggota 

mulai memberikan suatu komentar yang sifatnya membangun 

dan juga berupaya untu memperkuat suatu keputusan yang 

sudah diambil oleh kelompok. 

d. Fungsi Komunikasi Kelompok 

Suatu kelompok didalam lingkup masyarakat dapat dicerminkan oleh 

adanya suatu fungsi-fungsi yang dilaksanakan didalamnya. Burgin (2007 : 

270) mengemukakan konsep penelitianya yang mana fungsi-fungsi kelompok 

dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : 

1. Fungsi Hubungan Sosial 

Dalam hal ini suatu kelompok dapat meningkatkan dan 

memelihara sebuah hubungan sosial antar sesama anggota seperti 

halnya suatu kelompok yang secara berkala saling memberikan 

kesempatan untuk beraktivitas, bersosialisai, berkreasi, bersantai 

maupun berbicara mengemukakan pendapatnya pada setiap 

anggotanya. 
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2. Fungsi Pendidikan 

Dalam hal ini sebuah kelompok saling memberikan informasi 

ke sesama anggota. Hal ini bertujuan untuk memberi suatu informasi 

yang berguna untuk tercapainya tujuan dari kelompok itu sendiri. 

3. Fungsi Persuasi 

Fungsi ini mempunyai pengertian sebagai upaya seorang 

anggota dalam mempersuasi (membujuk) anggota lainnya agar 

menjalankan atau tidaknya sesuatu. Fungsi ini bisa dibilang dapat 

menguntungkan maupun merugikan bagi pihak yang mempersuasi 

ataupun bagi pihak yang dipersuasi. 

4. Fungsi Pemecahan Masalah dan Pembuatan Keputusan 

Fungsi ini mempunyai arti tentangsetiap anggota kelompok 

mampu dalam memecahkan setiap masalah yang ada dan juga mampu 

memberi keputusan bagi kelompoknya. 

5. Fungsi Terapi 

Pengertian dari fungsi ini ialah mengayomi atau membantu 

setiap individu dari kelompok untuk mencapai suatu perubahan 

personalnya.dalam hal ini setiap individu dituntut harus saling 

berinteraksi guna mendapatkan manfaat, akan tetapi usaha yang utama 
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ialah tetap membantu dirinya sendiri dan bukan membantu kelompok 

guna mencari consensus (pemufakatan bersama). 

4. Potensi Wisata 

a. Definisi Potensi Wisata 

Menurut definisi dari Chafid (2000) potensi wisata adalah sebuah 

wujud dari suatu ciptaan manusia, tata hidup, seni dan tempat atau keadaan 

alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Suatu potensi 

wisata mempunyai daya tarik yang bersumber kepada keindahan dan tat 

lingkungannya. 

Menurut definisi Mappi (2001) wisata ialah suatu kegiatan individu 

yang melakukan perjalanan untuk menikmati suatu potensi dan menikmati juga 

ciri khasnya. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu potensi wisata karena 

tertarik akan suatu yang menarik bagi wisatawan. 

b. Jenis-jenis Potensi Wisata 

Potensi wisata dapat digolongkan sesuai dengan keunikan yang 

dimunculkan oleh tiap-tiap potensi wisata. Menurut Mappi (2001) potensi 

wisata digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu : 

a. Potensi wisata alam, contohnya pantai gunung, laut, danau, flora dan 

fauna, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain. 



22 
 

 
 

b. Potensi wisata buatan, contohnya fasilitas dan sarana, permainan, 

bangunan, taman nasional, pusat perbelanjaan, bendungan dan lain-lain. 

c. Potensi wisata budaya, contohnya fstifal kebudayaan, peninggalan 

bersejarah, upacara adat istiadat dan lain-lain. 

Dalam hal membangun suatu potensi wisata harus diperhatikan tentang 

suatu keadaan sosial dan kondisi ekonomi dari masyarakat setempat, nilai-

nilai agama, sosial budaya setempat, lingkungan hidup, adat istiadat dan 

potensi wisata itu sendiri. Pembangunan dan pengembangan potensi dan daya 

tarik wisata dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha maupun 

stakeholder-stakeholder terkait dengan melibatkan peranan masyarakat. 

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan 

bahwa daya tarik wisata ialah sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, 

dan keanekaragaman potensi, buday, serta hasil kreatifitas buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. 

5. Strategi Branding Marketing Mix 

a. Pengertian Marketing Mix 

Strategi branding marketing mix adalah suatu rencana yang telah di 

desain untuk mempengaruhi dan mengarahkan suatu tindakan supaya 

mendapatkan tujuan yang diinginkan. Menurut definisi Kotler dan Armstrong 

(1997) marketing mix ialah suatu alat pemasaran taktis yang dapat 
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dikendalikan, produk, harga, distribusi dan promosi yang dipadukan oleh 

pihak-pihak untuk menghasilkan respons yang diinginkan. 

Marketing mix pada umumnya ialah subuah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan memberikan suatu panduan tentang proses yang akan dijalankan 

guna mencapai tujuan yang diinginkan. Marketing mix ialah suatu  rangkaian 

tujuan dan sasaran, kebijakan, dan aturan yang mengarahkan suatu stakeholder 

guna merancang strategi. 

b. Elemen Marketing Mix 

Di dalam marketing mix yang telah didefinisikan oleh Kotler & 

Armstrong (1997) yaitu product, promotion, price dan place. Dalam 

perkeembangannya, 4P tersebut dirasa belumm memenuhi harapan sehingga 

bertambah jumlahnya menjadi 9P. dalam teknisnya 9P ini dapat dimoddifikasi, 

sehingga dapat sesuai dengan strategi yang telah disusun untuk mencapai 

tujuan. Modifikasi 4P tersebut meliputi 9P, yaitu : 

a) Product  

Produk adalah suatu bentuk dari penawaran suatu organisasi yang 

ditujukan guna mencapai suatu tujuan organisasi melalui pemmuasan-

pemuasan  kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal ini, produk bisa 

berupa apa saja (baik yang berwujud fisik maupun yang tidak) yang bisa 

ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keingiinan 

tertentu. 
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b) Promotion 

Promosi terdiri dari berbagai pola untuk menginformasikan akan 

manfaat dari suatu produk kepada seorang konsumen dan aktual. Pola ini 

terdiiri atas iklan, promosi, penjualan, direct marketing, personal selling, dan 

public relations. Meskiipun secara umum proses promosi untuk barang sama 

dengan jasa, promosii jasa seringkali membuttuhkan sutu penekanan tertentu 

pada upaya meningkatkan insight. Selain itu, dalam kasus pemasaran jasa 

personil produksi juga menjadi bagian penting dalam promosi. 

c) People 

Adalah individu yang memberikan ulasannya tentang kualitas produk 

yanng pernah dibellinya dari perusahaan. Hal ini berpengaruh dalam proses 

pembelian produk yang bersangkutan. Setiap individu merupakan ‘part-time 

marketer’ yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak langssung pada 

hasil yang diterima konsumen 

d) Place 

Adalah hal yang menyangkut akan suatu kemudahan dalam mengakses 

suatu produk bagi para konsumen. Hal ini termasuk tentang lokasi (contohnya 

keputusan tentang dimana sebuah hotel atau restoran harus didiriikan). 

Keputusan mengenai penggunaan suatu perantara untuk meningkatkan 

aksesibilitas jasa untuk konsumen (misalnya, apakah akan memakai jasa agen 

perjalanan ataukah harus mempromosikan sendiri paket Iiburan secara 
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langsung kepada tiap konsumen). dan keputusan non-lokasi yang telah 

ditetapkan demi ketersediaan jasa. 

e) Price 

Adalah suatu kebijakan yang berpusat pada pemanfaatan potensi guna 

menghasilkan suatu benefit. Pada dasarnya hal ini sama dengan yang biasa 

dijumpai di dalam hal pasar. Tetapii, ada pula perbedaannya, yaitu 

karakteristik intangible menyebabkan harga menjadi indiikator signifikan atas 

kualitas karaktteristik personal dan nontransferable pada beberapa tipe yang 

memungkiinkan diskriminasi harga dalam pasar jasa tersebut, sementara 

banyak pula jasa yang dipasarkan oleh sektor publik dengan harga yang 

disubsidi atau bahkan gratis 

f) Process 

Ialah suatu prosedur, mekanissme, dan aliran aktivitas yang diiigunakan 

untuk menyampaikan produk. Hal ini mempunyai pengertian yaitu sistem 

produksi merupakan fakor penting bagi konsumen high-contact services, yang 

kerapkali juga berperan sebagai co-producer jasa bersangkutan. Pelanggan 

restoran missalnya, sangat terpengaruh oleh cara staf melayani mereka dan 

lamannya menunggu selama proses produksi. 

g) Power 

Merupakan hal yang mengatur kegiatan pengembangan dan 

pengelolaan potensi yang berbentuk syarat-syarat ketentuan sehingga bisa 
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menciptakan potensi yang baik, hal ini juga dapat memenuhii kebutuhan 

masyarakat akandana yang cukup dan kualitas pelayanan. langkah yang 

dilakukan dalam pemanffatan peluang yang timbul dari adanya suatu peraturan 

mengenai usaha yang dilakukan 

h) Physical Evidence 

Ciri khas pada suatu produk mengakibatkan konsumen tidak bisa 

menilai suatu jasa atau produk lebih dulu sebelum menggunnakannya. Hal ini 

mengakibtkan terjadinya risiko yang dipersepssikan konsumen dalam 

keputusan pembelian semakin besar. Oleh karenaitu, salah satu faktor penting 

dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat risiko tersebut, 

dengan jalan menawarkan bukti dari karakterisiknya. 

i) Public Relation 

Adalah suatu penggunaan ilmu komunikasi dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan dalam melaksanakan manajemen. Public relation berfungsi 

mengembangkan hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga 

atau perusahaan dalam rangka memberikan pengertian serta menumbuhkan 

motivasi dan partisipasi. Dalam pelaksanaannya public relation mengunakan 

komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi dan mengubah pengetahuan, 

sikap dan perilaku publik sasarannya 
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6. Teori SWOT 

Menurut definisi Freddy (2008) Analisis SWOT adalah suatu proses 

pengidentifikasian berbagai faktor yang secara sistematis dapat merumuskan 

strategi yang akan dijalankan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan ancaman dan kelemahan. 

Menurut Edy (2016) juga mengartikan Analisis SWOT ialah 

merupakan suatu kajian sistematik terhadap suatu faktor-faktor kekuatan dan 

kelemahan, internal suatu peluang yang didapat dan acaman yang akan dihadapi. 

Analisis SWOT juga merupakan bantuan bagi perencanaan strategi guna 

memformulasikan dan mengimplementasikan strategi-strategi untuk mencapai 

tujuan. 

Berdasarkan pengertian yang sudah ada, dapat diperoleh kesimpulan 

bahwasannya analisis SWOT adalah upaya stakeholder dalam melihat kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki akibat pengaruh dari internal dan bagaimana upaya 

yang dilakukan dalam melihat suatu peluang serta ancaman dari eksternal. 

Definisi dari faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Kekuatan (Strengts) 

Adalah sumber daya, ketrampilan, atau keunggulan dari suatu potensi 

yang ada. 
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2) Kelemahan (Weakness) 

Adalah keterbatasan atau kekurangan yang terdapat pada suatu potensi 

dan bersifat menghambat dalam proses mencapai tujuan. 

3) Peluang (Opportunity) 

Adalah hal yang paling menguntungkan yang ditawarkan dari setiap 

potensi yang ada. 

4) Ancaman (Thearts) 

Adalah suatu kondisi yang mengakibatkan penurunan performas bagi 

suatu potensi dan bersifat menghambat laju dalam mencapai tujuan. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu proses dari keseluruhan proses penelitian. 

Kerangka pikir digunakan untuk pengukuran suatu variable yang dijadikan 

sebagai tolak ukur sebuah penelitian di lapangan sesuai dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu strategi branding 

Pemerintah Desa Biting dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Biting. 

Melihat permasalahan yang ada maka Pemerintah Desa Biting berinisiatif 

melakukan upaya strategi branding potensi-potensi wisata yang ada di Desa 

Biting. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa 

Biting dan juga membantu masyarakat khususnya di Desa Biting dalam 

meningkatkan perekonomian. 
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Terdapat sembilan aspek yang melatarbelakangi pengaplikasian strategi 

branding potensi wisata di Desa Biting, yaitu : 

1) Product yaitu hasil potensi yang telah dikembangkan dan siap 

dipromosikan sesuai dengan ciri khas tiap potensi. 

2) Promotion yaitu proses penyampaian suatu produk kepada masyarakat 

luas yang telah di proses oleh stakeholder terkait. 

3) People yaitu proses pelibatan elemen stakeholder-stakeholder yang 

terkait dalam pengembangan suatu potensi. 

4) Place adalah suatu platform yang mana masyarakat luas dapat 

menerima informasi perihal potensi yang dikembangkan di Desa 

Biting. 

5) Price adalah informasi yang menunjukan suatu harga yang harus 

dibayarkan oleh wisatawan jikalau berkunjung ke suatu potensi wisata 

khususnya di Desa Biting. 

6) Process adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh stakeholder 

dalam membentuk suatu potensi dan menginformasikan suatu potensi 

kepada masyarakat luas. 

7) Power adalah hal yang mengindikasikan suatu peluang dalam rencana 

pengembangan potensi bagi suatu daerah. 
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8) Physical Evidence adalah bentuk-bentuk potensi yang telah 

dikembangkan oleh stakeholder terkait dan nantinya potensi ini dapat 

dijadikan icon maupun image dari suatu daerah. 

9) Public Relation merupakan suatu hal yang dilakukan oleh stakeholder 

dalam menciptakan suatu teknis komunikasi yang baik dan juga 

memberikan dampak bagi positif bagi stakeholder maupun wisatawan. 

Berbagai strategi branding terus dilakukan oleh Pemerintah Desa Biting 

dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Desa Biting serta 

mempromosikan potensi-potensi tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki 

serta untuk membantu perekonomian masyarakat lokal di Desa Biting. 
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Pemerintah Desa Biting 

+ 

stakeholder 

Strategi Branding Potensi Wisata 

Strategi Branding : 

- Product 
- Promotion 
- People 
- Place 
- Price 
- Process 
- Power 
- Physical Evidence 
- Public Relation 

Potensi wisata 

SWOT : 

- Streaght (kekuatan) 
- Weaknesses (kelemahan) 
- Opportunities (peluang) 
- Thearts (ancaman) 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir  


