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BAB II 

TINJAUAN MASALAH 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teori 
 
 

Rumus Pembatasan Masalah dari obyek proyek akhir telah dibahas, 

maka pada pembahasan ini akan dikupas segala latar belakang dan teori 

yang mendasari branding terutama yang terkait dengan desain grafis, 

fungsinya adalah membangun kerangka kerja yang terinci dan terencanakan 

sehingga terciptanya langkah-langkah yang berdasarkan dan mampu di 

pertanggung jawabkan keabsahan bentuk dari pada segala elemen dalam 

publikasi yang akan dipergunakan. Bermula dari teori brand itu sendiri 

sebagai esensinya hingga teori lain-lain yang bersifat mendukung tetapi 

berkaitan erat dengan penciptaan suatu teknik promosi yang efektif dan 

sesuai dengan harapan dari pada yang dipublikasi dalam hal ini Sosi Sport 

Club Bandung. 

 

2.1.1    Defenisi Brand 
 

Pengertian brand adalah nama dan atau simbol yang 

bersifat membedakan (seperti logo, cap atau kemasan) dengan 

maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau 

sebuah kelompok penjual tertentu yang membedakannya dari 

pesaing yang disertai dengan janji dalam bentuk features, benefits, 

dan service kepada konsumen. 

Brand adalah pengait ingatan terhadap suatu brand yang 

mewakili citra tertentu dalam benak konsumen tentang suatu 

brand. Secara umum terdapat 2 hal yang akan dicapai dengan 

pemberian brand. Pertama adalah pengukuran identitas layaknya 

seorang manusia, produk perlu diberi nama dan kepribadian ini 
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dibangun melalui upaya komunikasi pemasaran. Dengan adanya 

nama, suatu produk dapat memiliki posisi yang tegas dalam 

persaingan. 

 

         2.1.2    Teori Branding 
 

Merek atau brand tidak terlepas dari keterkaitan antara 

konteks merek, perkembangan, dan aspek komunikasi sebagai alat 

penyampai pesanya. Dalam studi ini merek dikomunikasikan lewat 

strategi membangun merek (Brand Building). Brand building 

merupakan salah cara yang efektif untuk menyampaikan sebuah 

merek dibenak konsumen. Brand building dapat meningkatkan 

penjualan secara jangka panjang (lanturan tapi relevan). Salah satu 

faktor yang dapat menunjang keberhasilan sebuah strategi brand 

building adalah menanamkan pencitraan sebuah merek (brand 

image). Dengan seluruh kekuatanya baik itu secara emosional atau 

fungsional, merek akan disajikan di benak konsumen. 

Banyak faktor yang sebelumnya perlu dipahami dalam 

membangun brand image. Mulai dari penciptaan sebuah merek 

lewat produk yang dikemas, membentuk komunikaksi yang tepat 

serta bekesinambungan terhadap sebuah merek tersebut (dengan 

membangun positioning, serta diferensiasi dari brand atau merek 

yang bersangkutan), perlu dipahami proses membangun sebuah 

branding tidaklah susah jika sebuah merek dapat menaati hukum-

hukum merek (brand) yang telah berlaku (tidak mutlak), dan tetap 

berorientasi pada kepentingan konsumen. Berikut penjabarannya: 

 

2.1.2.1  Sistem Identitas Merek 

Merek (brand) secara harfiah merupakan kata 

benda. Merek dapat dikatakan sebagai sebuah nama, 

simbol dan logo yang membedakan seluruh produk atau 

layanan dari para pesaing berdasarkan kriteria tertentu. 
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Tapi saat ini cakupanya sudah lebih luas yaitu mengarah 

pada sebuah identitas. Perlu dibedakan antara merek dan 

produk, yang mana produk meliputi simbol, kepribadian 

merek, segala asosiasi terhadap organisasi, negara asal, 

citra dimata konsumen, manfaat ekspresi dirt, manfaat 

emosional, serta hubungan antara merek dan pelanggan. 

Identitas merek adalahseperangkat asosiasi merek 

yang unik, yang diciptakan oleh para penyusun strategi 

merek. Asosiasi ini mencerminkan kedudukan suatu 

merek dan merupakan janji kepada para pelanggan yang 

diberikan oleh anggota organisasi atau industri. 

 

2.1.2.1  Positioning, Diferensiasi dan Brand 

Perang merek dalam dunia bisnis di industri sudah 

sangat ketat. Bisa kita lihat dalam setiap individu kini 

sudah dipenuhi merek yang menjadikan individu satu 

berbeda dengan individu yang lain mulai dari 

penampilan, kebiasaan, makanan, sampai gaya hidupnya. 

Kini bagaimana tiap merek dapat memenangkan 

persaingan dan mulai masuk kedalam pribadi konsumen 

tersebut. Hermawan kartajaya menjelaskan bahwa ada 

3 faktor yang perlu dipahami, dan menjadi tulang 

punggung sebuah industri dalam memenangkan 

persaingan mereknya disebutkan positioning, diferensiasi 

serta brand. Konsep ini juga disebut konsep segitiga 

Positioning – Diferensiasi – Brand. Konsep tersebut 

diturunkan dari delapan elemen pemasaran yang menjadi 

inti utama dari marketing. 8 elemen tersebut yaitu 

segmentasi, targeting, positioning, diferensiasi, marketing 

mix (di dalamnya mencakup product, price, place, 

promotion), selling, brand, service process. Secara 

keseluruhan kedelapan elemen ini dikatakan sebagai 
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grand design dari sebuah produk, merek dan industri. 8 

elemen tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Segmentasi dan Targeting 

Industri harus mampu melihat pasar untuk 

merek dari produknya secara kreatif, dan dapat 

membagi pasar tersebut kedalam segmen berdasarkan 

kondisi psikografis – behaviour tertentu. Dari sana 

industri dapat memilih satu atau beberapa segmen 

yang akan dijadikan sebagai target pasar. Segmen 

pasar yang dibidik tentunya pertama kali haruslah 

cukup besar ukuranya. Segmen tersebut juga 

diharapkan memiliki tingkat persaingan pasar yang 

cukup tinggi, dalam artian pesaing yang akan 

dihadapi tidak begitu banyak atau daya saingnya 

masih lemah. 

b. Positioning 

Setelah sebuah industri mendapatkan pasar 

yang dapat dianggap ”basah” untuk merek produknya, 

makanya saatnya merek diposisikan dibenak 

konsumen pada target pasar tersebut. Al Ries dan 

Jack Trout menegaskan bahwa persaingan 

memperebutkan pelanggan tidak dilakukan di pasar 

tapi dibenak konsumen yang menjadi pelanggan 

tersebut. 

Dalam uraian ini maka positioning 

diharapkan dapat menjadikan janji yang diberikan 

sebuah merek, produk dan industri kepada 

pelanggannya. 

c. Diferensiasi 

Sebagai bukti pada janji yang ada 

positioning tadi maka sebuah merek haruslan 

memiliki diferensiasi yang kokoh. Dengan kata lain 
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diferensiasi adalah alat untuk memenuhi janji merek, 

produk atau industri kepada pelanggan. Atau dapat 

dikatakan sebagai alat untuk membedakan diri dari 

pesaing. Apa yang akan ditawarkan (what to offer), 

bagaimana cara kita menawarkan (how to offer), dan 

infrasruktur (enabler) baik teknologi maupun fasilitas 

merupakan 3 aspek yang terdapat pada diferensiasi 

ini. 

d. Marketing mix 

Konsep marketing mix dalam hal ini 

bertujuan untuk memback up diferensiasi yang sudah 

ada, sehingga diferensiasi ini menjadi kokoh. Konsep 

ini meliputi bagaimana membangun konsep produk 

(product), bagaimana menciptakan harga yang dapat 

bersaing dipasar (pricing), bagaimana strategi 

promosinya (promotion), serta bagaimana saluran 

distribusinya (place). 

e. Selling 

Selling dalam hal ini adalah bagaimana 

industri menciptakan taktik hubungan jangka panjang 

pada konsumen yang nantinya sebagai pelanggan, 

sehingga merek harus mampu menciptakan hubungan 

yang harmonis dengan pelanggan. 

f. Brand 

Pada saat industri telah menentukan 

positioning dan diferensiasi, serta didukung oleh 

marketing mix dan strategi selling yang kuat, 

sebenarnya industri tersebut sedang membangun 

merek (brand). Hal yang perlu diingat yang kreatif. 

Yang lebih penting adalah merek dikembangkan 

dengan strategi kreatif dari sebuah konsep segmentasi, 

targeting, positioning, serta diferensiasi yang tepat. 
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g. Service 

Selanjutnya sebuah industri harus 

membangun konsep service pada merek, atau 

produknya. Service bukan sekedarnya layanan 

pelanggan selama 24 jam, layanan pemeliharaan. 

Service adalah value enchaner produk dan perusahaan 

anda. Ia merupakan paradigma perusahaan untuk 

menciptakan value yang terus menerus bagi 

pelanggan melalui produk dan jasa. 

h. Proses 

Proses menunjuk kepada proses penciptaan 

customer value. Dia menunjukan bagaimana proses 

bisnis dijalankan dengan kualitas yang tinggi, dengan 

harga yang serendah mungki, dan dengan waktu 

penyampaian yang secepat mungkin. 

8 elemen tersebut merupakan dasar awal turunya 

sebuah konsep positioning, diferensiasi dan brand. 3 

kesatuan ini sudah semestinya terjalin erat dalam 

menciptakan branding merek yang kuat. Positioning yang 

didukung oleh diferensiasi yang kokoh akan 

menghasilkan brand integrity yang kuat. Brand integrity 

yang kuat ini pada giliranya akan mengasilkan brand 

image yang kuat. Sehingga brand image akan kembali 

untuk menentukan positioning yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Untuk pengertian positioning adalah penempatan 

produk merek kita dibenak pelanggan. Penemu teori 

positioning adalah Al Ries dan Jack Trout. Dalam 

teorinya mereka mengatakan ”positioning is not what you 

do to a product. Positioning is a what you do to the mind 

of the prospect. That is, you position the product in the 

mind of the prospect.” 
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       2.1.3     Teori Promosi 
 

Suatu keberhasilan dalam perekonomian banyak ditentukan 

oleh kegiatan promosi, promosi adalah tahapan dalam proses 

pemasaran yang bertujuan untuk menunjang usaha penjualan 

dengan cara memperkenalkan suatu produk atau jasa pada talon 

konsumen. Tanpa promosi, berbagai produk atau jasa akan dapat 

mengalir secara lancar dari produsen pada konsumen, defenisi 

promosi menurut Joel R. Evans & Barry Berman (1994:547) 

adalah: 

 

”Any form of communication used to inform, persuade, 

and remind people about an oraganization’s good, services, 

images, ideas, community involment, or infact on society” 

”Segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk 

penyampaian informasi, membujuk, dan atau mengingatkan orang-

orang mengenai produk, jasa, image, ide, kesertaan masyarakat 

atau dampak masyarakat dari suatu organisasi atau individu” 

 

Karakteristik dari promosi itu adalah periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyararakat dari publisitas (public relation), penjualan secara 

pribadi (personal selling), dan pemasaran langsung (direct 

marketing). Perusahaan melakukan sebuah promosi pasti banyak 

memiliki faktor-faktor penting didalamnya, seperti banyaknya 

pilihan produk atau jasa, perbedaan fisik dan emosional yang besar 

antara produsen dan konsumen, persaingan yang ketat antara 

perusahaan, pergerakan selera konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya (selera konsumen selalu berubah), biaya promosi 

yang tinggi, kemampuan promosi untuk membantu agar tetap 

kompetitif selama penurunan tingkat ekonomi. 
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2.1.4     Segmentation, Targeting, Positioning 
 

Segmentation 

Pengertisn segmentasi menurut Sutisne (2003), Segmentasi 

adalah memilih-milih konsumen dalam beberapa kelompok yang 

dimiliki kesamaan, kebutuhan dan berdasarkan beberapa variabel. 

Sedangkan segmentasi pasar adalah strategi yang direncanakan 

untuk mengelokasikan sumber daya pemasaran kepada segmen 

yang telah di definisikan. 

Menurut Assael (Sutisna, 2003), Segmentasi pasar adalah 

mengidentifikasi konsumen dengan kebutuhan yang sama dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan memasarkan produk. 

Menurut Kother (1994), Segmentasi pasar adalah usaha 

pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-

jenis produk tertentu dan yang memerlukan bauran pemasaran 

tersendiri. Variabel segmentasi utama terdiri dari: 

1. Segmentasi geografis: 

Segmentasi yang mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-

unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, 

wilayah, propinsi, kota atau lingkungan rumah tangga. 

2. Segmentasi demografis: 

Segmentasi dimana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok 

berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran 

keluarga. Siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras, generasi, dan kelas sosial. 

3. Segmentasi psikografis: 

Segmentasi dimana pasar dibagi menjadi kelompok yang 

berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. 

Orang-orang dalam kelompok geografis yang sama dapat 

menunjukan gambaran psikografis yang berbeda. 

4. Segmentasi perilaku: 
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Segmentasi dimana pembeli di bagi-bagi menjadi kelompok-

kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian atau 

tanggapan mereka terhadap suatu produk. 

 

Targeting 

Menurut Kotler (1996) suatu target pasar terdiri atas 

seperangkat pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik 

yang sama yang dipilih oleh suatu perusahaan untuk dilayani. 

Untuk memilih pasar yang di tuju (target pasar), suatu perusahaan 

dapat menempuh 3 macam strategi yaitu: 

1. Undifferentiated marketing 

Dalam strategi ini, perusahaan mengabaikan perbedaan 

segmentasi pasar yang ada dan mencoba untuk 

mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi 

keinginan semua atau banyak orang. Jadi, satu macam produk 

dipasarkan kepada semua orang, tidak hanya pada satu atau 

beberapa kelompok saja. Karena pasar yang dituju bersifat 

masal, maka teknik pemasarannya pun bersifat masal, misalnya 

menggunakan periklanan masal. Strategi macam ini tidak 

banyak dipakai oleh perusahaan. 

2. Differentiated marketing 

Strategi ini banyak dipakai oleh perusahaan. Di sini perusahaan 

mencoba untuk mengidentifikasivkelompok-kelompok pembeli 

tertentu (segmen pasar) dengan membagi pasar ke dalam dua 

kelompok atau lebih. Pada sekelompok pembeli, dapat 

ditawarkan jenis produk yang berbeda dengan kelompok lain, 

sehingga suatu perusahaan dapat menjual beberapa macam 

produk. 

Jadi, dalam strategi ini perusahaan berusaha untuk memilih sub 

atau kelompok-kelompok konsumen yang akan di layaninya 

dan juga merencanakan produk yang dapat memberikan 

kepuasan kepada kelompok-kelompok tersebut. 
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3. Concentrated marketing 

Di sini perusahaan hanya memusatkan usaha pemasaranya pada 

satu atau beberapa kelompok pembeli saja. Biasanya strategi ini 

ditempuh oleh perusahaan yang tidak berhasil melayani banyak 

kelompok pembeli, sehingga usaha pemasarannya hanya 

dipusatkan pada pembelian. 

 

Positioning 

”The distinctive that a brand adopt in its competitive 

environment to ensure that individuals in its target market can 

tell the brand apart from other”. 

(Bassin, 1998, pp 15-17) 

 Yang artinya adalah suatu posisi tersendiri yang digunakan 

sebuah brand pada lingkungan kompetitifnya untuk memastikan 

bahwa individu-individu terpisah dari lainnya. 

 Positioning adalah melakukan sesuatu bukan terhadap 

brand atau produk, tetapi terhadap pikiran calon konsumen, yakni 

bagaimana menepatkan brand atau produk tersebut dibenak calon 

konsumen. Melakukan positioning atau respositioning dapat 

melibatkan perubahan brand identities, namun bukan perubahan 

brand secara holistik. Positioning dapat diartikan sebagai menjadi 

yang pertama masuk pada pikiran audience. 

(Ries & Tout, 2002) 

Tujuan utama positioning adalah memberitahukan pada 

audience bahwa sebuah brand berbeda dan lebih baik dari 

kompetitornya, kemudian berusaha memperoleh sebuah posisi 

dalam benak konsumen. Karena itu brand positioning selalu 

mengandung, janji (brand promise) yang harus diwujudkan dalam 

brand experience. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 
 
 

Berdasarkan pengamatan, Sosi Sport Club Bandung belum exist di 

pasar dan kurang maksimal dalam mengatur jasa kerjanya di bidang 

promosi. Tidak harus beriklan secara besar-besaran memang, tetapi cukup 

dengan komunikasi yang baik dan intens, diharapkan sudah sangat 

membantu penyampaian jasanya pada konsumen. 

Seperti kondisi sampai sekarang, Sosi Sport Club Bandung masih 

menjalankan tingkat promosi yang minim untuk menjual jasanya, sehingga 

sangat perlu pembenahan terhadap brand image nya baik dari komunikasi 

serta promosi jasanya. 

 

 

2.3 Kerangka Kerja 
 
 

Berdasarkan asumsi di atas, produk/jasa yang belum terkenal di pasar 

akan tetapi mempunyai kelebihan, membutuhkan pengolahan merek (brand) 

/ nama yang cukup ekstra dan berkesinambungan. Karena hal ini sangat 

memungkinkan sebuah brand dapat dikenal dan diperhatikan atau bahkan 

diingat oleh konsumen. 

Sosi Sport Club Bandung dalam hal ini adalah pemain lama tetapi 

menyampingkan sisi promosinya di olahraga untuk sehat sesuai dengan 

minat konsumen, meskipun perjalanannya cukup lama tanpa komunikasi 

yang jelas, tetapi belum terlambat untuk menjadikan jasa dari Sosi Sport 

Club Bandung ini mengambil kelas dipasarnya. 

Diharapakan dengan terciptanya strategi komunikasi yang cukup 

terpadu, dapat membantu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk 

mempercayakan kebutuhan akan berolahraga fitnes untuk menjadi lebih 

baik. 


