
Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Langkah-Langkah Mengembangkan

Komunikasi yang Efektif

1. Mengidentifikasi Audiens Sasaran

Komunikator pemasaran harus mulai mengenal audiens

sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon Pembeli

produk perusahaan, pembeli saat ini, penentu keputusan, atau pihak

yang mempengaruhi. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok,

masyarakat tertentu atau masyarakat umum. Maka dari itu langkah

pertama adalah identifikasi karakter dan keinginan audiens sasaran,

langkah kedua adalah analisis citra dan langkah ketiga adalah analisis

seperangkat keyakinan ide yang dimiliki terhadap suatu objek.

Pendekatan analisis terbagi 2 menjadi:

a. Mengukur tingkat pengetahuan audiens (tingkat pengenalan

terhadap objek penelitian)

b. Mengukur tanggapan audiens terhadap objek penelitian.

2. Menentukan Tujuan Komunikasi

Setelah pasar dan karakteristiknya di identifikasi, komunikator

pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari

audiens. Tanggapan terakhir dari audiens adalah pembelian, kepuasan

yang tinggi, dan dari cerita dari mulut ke mulut yang baik. Namun

pembelian merupakan suatu pengambilan keputusan konsumen yang

panjang.
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Dalam menetapkan tanggapan apa yang dikehendaki dari

audiens sasaran terdapat beberapa model yaitu:

a) Model AIDA

- Awareness (tingkat kesadaran)

- Interes (tertarik)

- Desire (ingin)

- Action (tindakan)

b). Model Hierarki Efek

- Kesadaran

- Mengetahui

- Menyukai

- Preferensi

- Keyakinan

- Pembelian

3. Merancang Pasar

Empat pertimbangan dalam memformulasikan pasar yaitu:

a. Isi pesan yang terdiri dari daya tank rasional, daya tank

emosional dan daya tank moral

b. Struktur pesan yang terdiri dari penarikan kesimpulan sendiri

dan penyajian argument.

c. Format pesan yaitu pengemasan penyajian pesan melalui

kualitas, suara, irama dan warna.

d. Sumber pesan melalui 3 faktor yaitu keahlian, kelayakan dan

kemampuan untuk disukai
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4. Memilih Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi terdiri atas 2 jenis yaitu personal dan non

personal. Saluran komunikasi personal yaitu dua orang atau lebih

saling berkomunikasi langsung. Mereka mungkin berkomunikasi tatap

muka langsung, lewat telepon, maupun lewat surat. Saluran personal

efektif karena dimungkinkan oleh adanya perhatian pribadi dan umpan

balik.

Sedangkan saluran komunikasi non personal yaitu media yang

membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan balik seperti media

cetak, media siar dan media tampilan

5. Menentukan Total Anggaran Promosi

Metode yang dipakai yaitu:

a. Metode Sesuai Kemampuan

Penganggaran berdasarkan kepada kemampuan perusahaan dan

tidak menentu dalam suatu periodik

b. Metode Presentase Penjualan

Adalah metode pengangaran berdasarkan kepada penjualan

dalam suatu periodik tertentu

c. Metode Keseimbangan Persaingan

Yaitu biaya promosi berdasarkan rata-rata pengeluaran industri

d. Metode Tujuan dan Tugas

Yaitu metode penganggaran berdasarkan definisi tujuan spesifik

perusahaan.
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6. Menentukan Bauran Promosi

Faktor-faktor dalam menyusun program bauran promosi yaitu:

a. Menentukan jenis pasar produk apakah merupakan barang

konsumsi atau barang industri

b. Strategi dorong dan strategi tarik

Strategi dorong adalah kesetiaan pada merek produk manapun

maka adanya pemberian bonus, hadiah dan lain-lain kepada

perantara. Sedangkan strategi tank adalah kesetiaan pada merek

produk tinggi maka melakukan promosi kepada konsumen

langsung

c. Tahap Kesiapan

1) Kesadaran

2) Pengertian

3) Keyakinan

4) Pemesanan

5) Pemesanan kembali

d. Tahap Siklus Hidup Produk

1) Perkenalan

2) Pertumbuhan

3) Kesiapan

4) Penurunan
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7. Mengukur Hasil Promosi

Setelah menetapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur

dampaknya pada audiens sasaran. Hal ini mencakup menanyakan

audiens sasaran apakah mengenali atau mengingat pesan yang

disampaikan. Berapa kali melihatnya, hal-hal apa saja yang mereka

ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan yang

disampaikan dari perusahaan, berapa banyak mereka membeli

produk dan seberapa jauh mereka menyukainya.


