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ABSTRAKSI

Penelitian ini berfokus pada apa sajakah kegiatan  strategi komunikasi pemasaran yang
dilakukan oleh Rumah Cantik Citra di Surabaya, dimana menarik untuk diteliti karena Rumah
Cantik Citra membuat event marketing yang memiliki konsep rumah perawatan kecantikan,
dengan menawarkan pelayanan jasa treatment untuk lebih loyal pada Rumah Cantik Citra.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjabarkan hasil dari
wawancara atau in-dept interviewdan data yang didapat dari pihak Rumah Cantik Citra,
kemudian dihubungkan dengan kerangka teori yaitu komunikasi pemasaran, Promotion tools,
Segmentasi,Targeting, Positioning, Relationship Marketing, IMC.Penelitian ini menunjukan
bahwa Rumah Cantik Citra melakukan kegiatan komunikasi pemasarannya dengan
menggunakan cara promotion tools yaitu Advertising, Direct Marketing, Publicity/public
relation, Interactive/internet marketing, Sales promotion, Personal selling.

Kata kunci: Komunikasi Pemasaran, Rumah Cantik Citra, Promotion tools

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi pemasaran oleh Rumah Cantik

Citra di Surabaya. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena Rumah Cantik Citra membuat

event marketing yang memiliki konsep rumah perawatan kecantikan, dengan menawarkan

pelayanan jasa treatment untuk lebih loyal pada produk Citra. Berdasarkan strategi komunikasi

pemasaran yang digunakan, peneliti akan melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran

sampai kepada calon konsumen, sehingga konsumen tetap loyal pada Rumah Cantik Citra.

Fokus penelitian ini membahas tentang rumah perawatan kecantikan yang ada di

Surabaya, saat ini banyak tren bermunculan rumah perawatan kecantikan dan klinik-klinik

kecantikan khususnya di Surabaya seperti Larrisa, Erha, Miracle yang juga tidak sedikit

mengeluarkan biaya untuk perawatan, namun tidak sedikit pula wanita di Surabaya yang lebih

memilih untuk merawat kecantikan yang alami atau tradisional. Karena menurut mereka rumah

perawatan seperti Rumah Cantik Citra menggunakan produk yang alami serta tidak

menggunakan alat-alat yang berbahaya, cara melakukan treatmentnya pun masih tradisional

tidak menimbulkan efek samping.

Peneliti lebih condong ke Rumah Cantik Citra (RCC) alasannya karena keunikan RCC

adalah pada saat konsumen ingin melakukan perawatan dirumah kecantikan RCC, konsumen

harus membawa beberapa produk Citra yang telah dipakai atau bekas pakai untuk ditukarkan

agar dapat melakukan perawatan, selain itu juga apabila ada konsumen yang tidak pernah
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menggunakan produk Citra dan tidak memiliki produk Citra maka dapat membeli produk

tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak RCC dan bisa melakukan perawatan

(rumahcantikcitra.co.id, 2012)

Menurut Kotler (2003) memiliki pendapat bahwa “ merek merupakan sebuah nama,

istilah, tanda, symbol, atau desain atau kombinasi dari seluruhnya, yang bertujuan untuk

mengidentifikasi barang-barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual dan untuk

membedakan produk mereka dari para pesaing.

Menurut Kotler (2003) memiliki pendapat bahwa “ merek merupakan sebuah nama,

istilah, tanda, symbol, atau desain atau kombinasi dari seluruhnya, yang bertujuan untuk

mengidentifikasi barang-barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual dan untuk

membedakan produk mereka dari para pesaing.

RCC adalah salah satu pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan kecantikanCitra

untuk memasarkan produk.Selain itu RCC juga menajdi rumah kecantikan yang fungsinya untuk

merasakan treatment dengan menggunakan seluruh produk Citra dalam merawat dan

mempercantik tubuh dan jiwa.Rumah Cantik Citra dapat dikatakan sebagai perusahaan bergerak

di bidang penjualan jasa spa. RCC membuka cabang di tiga kota yaitu Jakarta,Surabaya dan

Bandung setiap kota memiliki konsep yang berbeda. Peneliti juga melakukan observasi kepada

pihak Rumah Cantik Citra dengan adanya konsep Jawa dan Cina dimana dikatakan oleh

informan bahwa konsep Jawa dan Cina hasil dari RCC surabaya mensurvey bahwa di Rumah

Cantik Citra Surabaya selain wanita asli jawa banyak yang minat untuk melakukan treatment di

RCC ternyata etnis Cina di Surabaya juga banyak yang ingin melakukan tretament di RCC dari

pada di klinik kecantikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rumah Cantik Citra di Surabaya

dapat memberikan konsep perawatan dengan mengangkat tema Jawa dan Cina. (Bayu Widodo,

2013)

PEMBAHASAN

Rumah Cantik Citra adalah salah satu pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan

kosmetik citra untuk memasarkan produk kosmetiknya. Rumah Cantik Citra sebuah

perusahaan bergerak di bidang penjualan jasa spa yang banyak diminati oleh masyarakat,

khususnya kota surabaya. Pada awal pembukaan tahun 2009, rumah cantik citra surabaya

mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan menerapkan konsep pertama yaitu

dengan menukarkan kemasan produk citra dengan nilai tertentu akan mendapatkan perawatan

dan bingkisan kosmetik citra sesuai dengan ketentuan perusahaan yang bertahan hingga

pertengahan tahun 2010, kemudian berkutnya tahun 2011 dengan menerapkan konsep kedua



78 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 3/ NO. 1

yaitu menukar kemasan produk citra dengan nilai yang sudah ditentukan dan dikenakan biaya

perwatan 50% setiap melakukan perawatan dan mendapatkan bingkisan kosmetik sesuai

dengan ketentuan, konsep tersebut bertahan hingga pertengahan 2011, kemudian mengalami

penurunan penjualan bertaraf stabil, Tahun 2012 pada penerapan konsep ketiga rumah cantik

citra kembali mengalami penurunan penjualan jasa spa hingga saat ini yaitu tahun 2013

dengan konsep membeli jasa perawatan akan mendapatkan bingkisan sesuai dengan harga

perawatan yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

Penggunaan Promotional Tools Oleh Rumah Cantik Citra

Rumah Cantik Citra melakukan kegiatan komunikasi pemasarannya juga

menggunakan promotion tools, dengan menggunakan promotion tools dapat membantu

mengkomunikasikan tujuan promosi perusahaan tersebut melalui media massa, social media

dan melalui  konsumen Rumah Cantik Citra. Promosi didefinisikan sebagai sebuah

koordinasi semua usaha penjualan untuk membentuk saluran komunikasi dan persuasi atau

ajakan dalm menjual barang dan jasa atau mempromosikan sebuah ide (Belch,2004,p.16).

Belch juga menjelaskan bahwa alat dasar yang digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan

dari perusahaan adalah promotional tools yang terdiri dari Advertising, Direct Marketing,

Internet Marketing, Sales Promotion, Public Realtion, Personal Selling (Belch.2004,p.16).

Adapun penjelasan dari tiap tools yaitu :

Advertising (Iklan)

Iklan merupakan bentuk komunikasi nonpersonal yang dibayar mengenai

organisasi, produk, pelayanan atau ide oleh sponsor. Komponen nonpersonal berarti

bahwa iklan melibatkan media massa seperti televisi, radio, majalah, dan iklan yang

dapat menyalurkan pesan kepada khalayak luas dalam satu waktu yang sama (Belch,

2004,p16).

Rumah Cantik Citra dalam menjalankan dan melakukan komunikasi

pemasarannya juga melakukan advertising, seperti yang dikatakan oleh Wayan Arjuna

dalam wawancara berikut :

“Iya mbak kami melakukan promosi dengan cara beriklan selain
melalui televisi juga media cetak khususnya majalah remaja
seperti gadis, teen, kawanku. Kalau kita tidak beriklan dan
kurang gencar nanti masyarakat tidak tau tentang event dan
produk yang kami buat” (Wayan Arjuna, 26 November 2013)

Advertising tersebut juga digunakan oleh Rumah Cantik Citra agar

tersampainya tujuan dari promosi yaitu terciptanya awarness, liking, preference,

conviction dan tentunya akan berakhir pada purchasing. Seperti wawancara berikut ini :
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“Jadi gini mbak agar tujuan promosi kami itu dapat (awarness)
dari masyarakat dan kemudian ingin tahu tentang Rumah Cantik
Citra selain produknya yang kami jual juga jasa yang kami
tawarkan, kemudian akhirnya mereka suka  dan merasa puas
(Liking) dengan adanya kepuasan dari konsumen produk yang
kita jual diRumah Cantik Citra maupun yang diluar ikut terjual
banyak.....” (Wayan Arjuna, 26 November 2013)

Seperti yang dikatan oleh Sulaksana bahwa tujuan-tujuan utama dari promosi adalah

untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan khalayak

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya (Sulaksana, 2007, p.59). Maka

advertising sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama dari promosi.

Direct Marketing

Kegiatan Direct Marketing yang dilakukan oleh Rumah Cantik Citra saling

berhubungan dengan jenis komunikasi pemasaran lainnya. Hal ini dapat dilihat dari

pencatuman telepon suara konsumen, alamat e-mail, website dan jejaring social media

lainnya yang dicantumkan ketika mereka sedang mewawancarai atau kegiatan mereka

yang diliput di televisi maupun media cetak.

Pencantuman nomor telpon suara konsumen, website, dan e-mail serta jejaring

social media yang lain digunakan oleh Rumah Cantik Citra dalam melakukan kegiatan

promosi yang dianggap sangat berguna dan bermanfaat .

Menurut Belch, sebuah organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target

pasar guna memperoleh respon atau bahkan suatu transaksi jual-beli (Belch,2004, p. 436

). Sehingga pencantuman nomor telepon suara konsumen disetiap iklan akan berakibat

adanya banyak respon langsung dari setiap konsumen maupun calon konsumen. Saran

dan kritik atau pertanyaan dari para konsumen atau calon konsumen akan segera di

respon untuk ditindak lanjuti olehh pihak Rumah Cantik Citra agar tercipta hubungan

yang baik.

“kami mencantunkan alamat website, e-mail, jejaring social
media dan nomor telepon suara konsumen itu untuk mengetahui
saran kritik dan pertanyaan dari konsumen maupun konsumen,
nah ambil contoh mbak saja yang skripsinya ingin meneliti
Rumah Cantik Citra, mbak tidak bisa langsung menemui kami
pihak Rumah Cantik Citra dari Surabaya maupun pusat, karena
ada prosedur atau standart dari perusahaan yang memang
menyarankan mbak untuk telepon dulu ke suara konsumen
karena ingin menelitin,dari operator langsung menghubungi
pihak citra dan pihak citra menghubungin kami selaku supervisi
Rumah Cantik Citra pusat setelah itu saya menghubungi
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supervisor dari Rumah Cantik Citra surabaya untuk dapat
bertemu dengan mbak”  (Bayu .W 27 November 2013)

Nomor telepon suara konsumen, alamat website, e-mail dan juga jejaring social

media lainnya yang dicantumkan oleh Rumah Cantik Citra dalam beriklan ketika

berpromosi memungkinkan calon konsumen ataupun konsumen untuk berhubungan

dengan pihak Rumah Cantik Citra sebagai pemilik produk dan juga menawarkan dalam

bidang jasa. Hal ini sama dengan dikemukakan oleh Belch direct marketing dalam

pelaksanaanyya melibatkan berbagai macam aktifitas, tidak hanya dengan mengirimkan

e-mail saja akan tetapi juga meliputi penggunaan direct selling, telle marketing, serta

direct response ads melalui direct mail, internetan, dan bebagai media broadcast dan

cetak (Belch & Belch 2001 : 20).

Publicity/Public Relations

Rumah Cantik Citra dalam menjalankan PR yaitu dengan membuat press kit

selalu dimulai dari media televisi seperti iklan, atau majalah. Media televisi merupakan

patokan dari segala media untuk mengangkat sebuah berita atau informasi yang baru,

sehingga media massa yang lain juga ikut berpromosi produk atau jasa yang sedang

kami perkenalkan. Melalui publisitas diharapkan dapat mempengarugi opini publik

terkait dengan kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Belch & Belch 2001 : 22).

Narasumber Supervisi Rumah cantik Citra yang bernama Bayu .W., mengatakan

bahwa PR yang dilakukan oleh Rumah Cantik Citra  adalah dengan mengirimkan press

kit, bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dari Rumah Cantik Citra, melalui media

massa seperti televisi, majalah, baliho.

“Jadi PR yang kami lakukan adalah membuat sebuah press kit
press kit itu isinya adalah press releas dan beriklan yang
tujuannya memberitahukan kepada media bahwa kami sedang
memperkenalkan produk baru atau layanan jasa yang baru
contohnya : paketan spa atau body scrub,totok wajah dan lain-
lain yang dijadikan perpaket. Harapan kami kalau sudah tayang
di televisi atau media cetak atau media online masyaratakat atau
calon konsumen yang tidak tau menjadi tahu dengan informasi
yang kami sampaikan” (Bayu .W, 27 November 2013)

Philip Kotler dan William Mindak berpendapat tentang bagaimana

menggabungkan PR dalam tools-tools promotion. Marketing dan PR dalam suatu

perusahaan, biasanya berjalan beriringan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang

menggabungkan marketing dengan PR, seperti kepala marketing tang mebawahi

marketing PR (humas). Disini PR dianggap sebagai elemen dari program IMC. Ketika
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PR mengacu pada market-oriented, maka tujuan utamanya bukanlah menciptakan

image, melainkan fokus pada promosi sebuah produk dan jasa.

Selain membuat press kit, Rumah Cantik Citra juga melakukan bentuk

komunikasi pemasarannya dengan melakukan talk show pada event yang di

selenggarakan oleh Rumah Cantik Citra. Disimi Rumah Cantik Citra melakukan kerja

sama dengan pihak media, berikut wawancara dengan mas Bayu Widodo :

“ eehmmm.... gini mbak selain pihak kami membuat press kit,
kita juga melakukan kegiatan komunikasi pemasaran dengan
cara talk show, dengan bekerjasama dengan pihak media dan
menurut kami cara ini cukup efektif dan menarik. Biasanya talk
show yang kita bahas di event adalah tentang kecantikan,
menjaga kesehatan tubuh dan kulit, tentang wanita juga, dan
tidak lupa juga membahas tentang manfaat produk kami dan jasa
yang kami tawarkan yaitu Rumah Cantik Citra” (Bayu .W, 27
November 2013)

talk show tersebut merupakan suatu model publicity, dimana pemasar harus bisa

menyusun kegiatan atau acara talk show tersebut yang berfungsi sebagai komunikasi

pemasaran terselubung  (Soemanagara, 2006, p. 35).

Interaktive / internet marketing

Interactive / internet marketing adalah teknik pemasaran dimana konsumen dapat

melakukan interaksi didalamnya dan melakukan modifikasi terhadap isi dan bentuk

informasi yang diberikan. Interactive / internet marketing sering digunakan untuk

memberikan informasi tentang suatu produk atau jasa (Belch. 2004.p,17). Rumah Cantik

Citra juga melakukan interactive / internet marketing melalui website dan juga twitter,

facebook yang mereka miliki. Website merupakan sebuah tempat dimana informasi

dibuat untuk pengakses internet oleh penyedia layanan (Belch.2004.p,490). Seperti

dalam wawancara berikut :

“Jadi selain kami berpromosi dengan media televisi dan cetak
kami juga menggunakan website, di
www.rumahcantikcitra.co.id , disana ada berbagai kegiatan yang
kami lakukan, lalu ada event-event yang kami gelar di kota-kota
selain itu juga ada penjelasan tentang produk kami dan juga
perawatan jasa yang kami tawarkan untuk konsumen, serta kami
juga cantumkan alamat dan nomor telepon nya” . (Bayu .W, 27
November 2013)

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa Rumah Cantik Citra menggunakan

website dalam memberikan informasi mengenaik kegiatan dan event-event yan telah

digelar dikota-kota. Berdasarkan pengamatan peneliti, didalam website tersebut juga
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terdapat informasi mengenaik kapan dilaksanakannya event-event yang digelar serta

foto-foto tentang event Rumah cantik Citra di Surabaya. Sehingga pengunjung website

tidak hanya mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh

Rumah Cantik Citra tetapi juga informasi yang lainnya.

Rumah Cantik Citra juga menggunakan Facebook dan Twitter sebagai interactive

/ internet marketing.

“Selain website kami juga menggunakan social media lainnya
seperti facebook dan juga twitter, cuman ada perbedaan
penggunaan website dengan facebook ataupun twitter, melalui
website kami memberikan informasi mengenai event-event dan
foto serta produk dan jasa yang kami tawarkan, kalau facebook
dan twitter kami lebih share tentang bagaimana merawat kulit
atau membahas tentang kecantikan tubuh, serta juga menjawab
pertanyaan-petanyaan dari konsumen maupun calon konsumen”.
(Bayu .W, 27 November 2013)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa facebook dan twitter digunakan oleh

Rumah Cantik Citra sebagai media untuk mendekatkan konsumen. Selain itu melalui

facebook dan twitter Rumah Cantik Citra para konsumen dapat bertanya tentang

perawatan kulit tubuh ataupun tentang event yang akan digelar, ataupun dapat bertanya

tentang produk-produk Citra.

Media internet dilihat sebagai salah satu media untuk melakukan aktivitas

komunikasi pemasaran yang memiliki banyak fungsi serta keutungan, seperti menerima

dan mengubah informasi ataupun gambar, meminta keterangan dari pemasaran,

memberikan respon dari sebuah pertanyaan, dan membuat keputusan untuk membeli, ini

yang dilakukan Rumah Cantik Citra pada internet marketingnya yaitu menggunakan

account twitter dan facebook sebagai penyebar informasi dan melakukan interaksi

kepada followersnya kemuadia menghubungkan ke halaman website agar khalayak

dapat mengetahui lebih lanjut informasi, review, dan sample dari produk dan jasa yang

ditawarkan oleh Rumah Cantik Citra.  Pada dasarnya pemasaran internet / interaktif

oada prakteknya dapat menerapkan seluruh elemen dari promotional mix (Belch &

Belch 2001 : 20). Dalam interactive / internet marketing juga telah mencakup salah satu

karakteristik relationship marketing yaitu mengandalkan lebih banyak mendengarkan

dan belajar dibandingkan berbicara (Kotler.2003.p,172).

Sales Promotion

Promosi penjualan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam kegiatan

pemasaran, karena tujuan utama dari promosi sendiri adalah menginformasikan,
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membujuk, mengingatkan pelanggan produk. Selain itu melalui promosi penjualan,

perisahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba

produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, meningkatkan impluse

buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerjasama yang

lebih erat dengan pengecer (Belch.2004.p,21).

Rumah Cantik Citra juga melakukan kegiatan promosi penjualan berupa paketan
dengan harga yang terjangkau dan dapat menjangkau kantong para konsumen yang
ingin melakukan perawatan di Rumah Cantik Citra.

“Kami selalu ingin membuat konsumen agar tidak merasa
bahwa treatment di Rumah Cantik Citra mahal, awalnya saat
Rumah Cantik Citra berdiri kami memiliki strategi pemasaran
yang unik dengan cara konsumen yang menggunakan produk
Citra dapat ditukarkan kebagian receptionis kemudian produk
Citra yang bekas pakai ditukar dengan treatment yang sesuai
dengan produk yang anda miliki, kemudian kami mengganti lagi
cara strategi komunikasi pemasarannya agar konsumen tidak
bosen dan masih tertarik dengan cara membuat paketan
treatment dengan harga yang terjangkau agar konsumen tidak
merasa berat untuk mengeluarkan biaya demi melakukan
perawatan dan Alhamdulillah dampak nya sangat positif dan
tetap ramai dikunjungi” (Bayu .W, 27 November 2013)

Cara ini termasuk dalam sales promotion karena melalui dengan bantuan harga

yang tidak mahal dan sangat nyaman di kantong para konsumen dapat menarik minat,

dan mempengaruhi calon konsumen untuk membeli ataupun untuk melakukan

perawatan di Rumah Cantik Citra. Selain itu yang terpenting dalam sales promotion

yang pertama adalah sales promotion dimana merupakan program promosi yang selalu

melibatkan extra incentive to buy seperti dilakukan oleh Rumah Cantik Ciutra dengan

memberikan tawaran perawatan tubuh dengan harga murah dan terjangkau, kedua sales

promotion merupakan acceleration tool, yang difungsikan untuk mempercepat proses

penjualan serta memaksimalkan volume penjualan. Kemudian, yang ke tiga, sales

promotion difokuskan pada target market tertentu yaitu pada calon konsumen yang

sudah mengetahui Rumah Cantik Citra (Belch.2004.p,513). Kegiatan sales promotion

ini juga sama dengan salah satu program dari relationship marketing yaitu loyalty

program (Winer.2004.p,396) Program loyalitas kini telah banyak diterapkan oleh

perusahaan-perusahaan diseluruh dunia. Program ini dilakukan aagar pembeli

melakukan kembali dan menjadi pelanggan bagi perusahaan tersebut. Loyalty Program

juga disebut dengan frequency marketing, yaitu program mendorong repeat buying
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(pembelian ulang) melalui program formal dan pendistribusian atau penyaluran

keuntungan (Winer.2004.p,400).

Personal Selling

Personal selling adalah interaksi antara individu, saling bertemu muka yang

ditujukan untuk menciptakan, meperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan

pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain (Swastha.1998.p,226). Hal

ini berbeda dengan direct marketing adalah Personal selling merupakan saling bertemu

muka. Berbeda dengan direct marketing yang tidak saling bertatap muka secara

langsung dengan calon konsumen maupun konsumen.

Rumh Cantik Citra juga melakukan kegiatan Personal selling dalam kegiatan

promosinya, yang diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

“Kami sangat sering mbak menyelenggarakan event seperti
tanya jawab dengan bintang tamu artis Citra atau, kami
mengadakan juga cek keadaan kulit konsumen, yoga bersama,
event-event inilah yang yang bertujuan untuk mempererat antar
pihak Citra, Rumah Cantik Citra dan konsumen serta calon
konsumen agar menjaga hubungan baik. Dan event yang kami
selenggarakan semua tidak menarik biaya untuk masyarakat
yang ingin datang, karena event kami bersifat terbuka. Kami pun
tidak pernah lupa untuk melakukan promosi produk maupun
jasa Rumah Cantik Citra” (Bayu .W, 27 November 2013)

Personal selling memiliki tiga kelebihan yanitu untuk mendapatkan perjumpaan

personal sehingga akan terjadi interaktif antara dua orang atau lebih. Dengan melakukan

Personal selling makan akan memungkinkan bekembangnya segala jenis hubungan,

dari sekedar saling membeikan informasi mengenai Rumah Cantik Citra serta promosi

hingga menjadi dekat atau menjalin persahabatan secara pribadi. Dan terakhir adalah

respon, dimana Personal selling ini mampu memaksa pembeli atau calon konsumen

untuk datang atau mencoba perawatan di  Rumah cantik Citra Surabaya

(Sulaksana.2007.p,27).

Rumah Cantik Citra juga berusaha memaksimalkan Personal selling berikut

wawancaranya :

“Begini mbak, kami selalu ingin dan berusaha agar konsumen
maupun calon konsumen kami mendengar kegiatan promosi
kami yang sedang kami lakukan, sehingga kami juga
membutuhkan bantuan dari sales yang dapat menjelaskan dan
berpenampilan menarik agar konsumen maupun calon
konsumen mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan oleh sales
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tersebut, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima
dengan baik oleh konsumen” (Bayu .W, 27 November 2013)

Integreted Marketing Communication Rumah Cantik Citra

Strategi merupakan sebuah arti, metode dan kecepatan sebuah perusahaan yang

berusaha mempengaruhi lingkungannya untuk mencapai tujuan utamanya. Perencanaan

strategi dapat dilakukan untuk membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam

mencapai goal dan bagaimana merebut pasar.

Seperti yang dikatakan oleh Kotler,

“Strategic planning is the process of developng and maintaining
a strategis fit beteen the organitation’s goals and capabilities
and its changing marketing opportunities” (Kotler, Philip. 2004.
P.41)

Sedangkan, komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing

Communication (IMC) adalah sebuah konsep dimana suatu perusahaan

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim

pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan

produknya (Kotler, Armstrong. 2004. P,280).

Belch & Belch dalam bukunya Advertising and Promotion (2001 : 6)

mengidentifikasi berbagai macam bentuk dari komunikasi pemasaran serta

mendefinisikan promosi sebagai koordinasi dari seluruh upaya yang dilakukan oleh

menjual barang dan jasa atau mempromosikan suatu ide dan alat dasar yang dapat

digunakan untuk melakukan hal tersebut salah satunya adalah dengan yang kita kenal

sebagai promotional mix . Setiap elemen dari promtional mix dilihat sebagai suatu tools

dari integrated marketing communication yang memainkan peran masing-masing dalam

suatu program integrated marketing communication.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai strategi komunikasi pemasaran

Rumah Cantik Citra, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rumah Cantik Citra  berhasil

melakukan kegiatan strategi komunikasi pemasaran dengan cara promotion tools yakni :

 Advertising: mempromosikan Rumah Cantik Citra melalui iklan di televisi,

radio, majalah yang bertujuan agar pesan yang dilakukan Rumah Cantik Citra

dapat diterima oleh konsumen
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 Direct Marketing: Rumah Cantik Citra melakukan kegiatan komunikasi

pemasaran melalui mencantumkan telpon suara konsumen, alamat e-mail,

website, dan jejaring sosial media. Yang bertujuan agar calon konsumen lebih

mencari tahu keunggulan dari Rumah Cantik Citra.

 Publicity/Public relation: Rumah Cantik Citra menjalankan PR dengan membuat

press kit atau press releas melalui media dan membuat event dengan melakukan

talk show. Bertujuan agar konsumen lebih dekat dengan pihak RCC dan bintang

tamunya.

 Interactive/Internet Marketing: Rumah Cantik Citra juga melakukan promosi

ataupun memberikan informasi melalui website, facebook, twitter. Yang

fungsinya adalah konsumen dapat menerima informasi dan kegiatan RCC secara

lengkap melalui jejaring sosial milik Rumah Cantik Citra.

 Sales Promotion: Promosi yang dilakukan Rumah Cantik Citra agar menarik

konsumen ataupun calon konsumen adalah memberikan paketan treatment

dengan harga terjangkau, sehingga konsumen tidak perlu takut untuk merawat

tubuh di Rumah Cantik Citra.

 Personal selling: Rumah Cantik Citra melakukan pendekatan dengan konsumen

maupun calon konsumen dengan cara mengadakan event serta membuat acara

tanya jawab oleh pihak Citra mauapun bintang tamunya
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