
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Rebranding 

Rebranding adalah suatu strategi dimana pihak marketing menciptakan 

sebuah perubahan brand yang baru dengan mengkombinasikan semua aspek 

yang bertujuan untuk mengembangkan hal yang baru. Seperti simbol. 

Tagline, logo serta menciptakan brand yang sudah dikenal oleh masyarakat 

luas untuk tujuan pengembangan, memberikan sebuah pembaharuan di 

pikiran konsumen, investor maupun lawan pesaing. Rebranding adalah salah 

satu strategi dimana sebuah brand yang bsia beradaptasi dengan berubahnya 

lingkungan demi merubah identitas diri, akan tetapi bisa bertahan dengan 

persaingan yang ada. Walau melakukan rebranding, kita dapat bertahan 

dengan situasi persaingan yang ada dengan cara memiliki tujuan yang sama, 

yaitu berubah dan meningkatkan status perusahaan serta melebarkan tujuan 

pasar yang dapat memperolah keuntungan. 

 

2.1 Pengertian Event 

Event adalah suatu acara yang diselenggarakan dari sesuatu yang non-rutin 

yang memiliki lingkup Leisure, kulturel, organisasi hingga personal yang 

tidak berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, bertujuan untuk menghibur 

ataupun merayakan sesuatu daru sebuah kelompok sosial. 

Ada empat jenis event, yaitu: 

1. Leisure Event.  

Event yang diselenggarakan pada acara keolahragaan yang memiliki 

unsur pertandingan. 

2. Personal Event.  

Kegiatan yang mengikutsertakan anggota keluarga maupun teman 

yang memiliki kategori sederhana, contoh personal event: ulang tahun, 

pesta pertunangan/ pernikahan 

3. Cultural Event.  

Event yang memiliki unsur budaya serta berkembang dengan majunya 

teknologi hingga mendorong para penyelenggara supaya mengkemas 
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semenarik mungkin dan menyesuaikan situasi dan kondisi di era 

modern. Sehingga menimbulkan suasana yang berkesan. 

4. Organizational Event.  

Event yang diselenggarakan untuk bertujuan sebuah organisasi. Yaitu 

seperti konferensi pers partai politik, pemeran seni yang diselenggarakan 

oleh organisasi dengan tujuan pada organisasi perusahaan tersebut. 

 

2.1.1 Karakteristik Event  

Sebuah event harus memiliki suatu standar karakteristik. Yaitu 

memiliki hal yang dapat mencerminkan suatu event itu tersendiri yang 

memiliki perbedaan dengan event yang lain. Adapun contoh karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Uniquenesses  

Kunci sukses terselenggarakanya event adalah ide yang dikembangkan 

yang membuat event memiliki keunikan sendiri. Event yang memiliki 

konsep yang berbeda akan selalu lekat dalam otak pikiran konsumen, 

sehingga tidak mudah terlupakan 

b. Perishability  

Perishability ialah sbeuah kemungkinan tidak terlaksananya event 

sesuai ekspektasi (ex. event tidak sesuai rencana sehingga tidak 

memuaskan. Apabila event tidak disiapkan dengan baik, maka target yang 

di yang diinginkan tidak akan tercapai. 

c. Intangibility  

Biasanya setelah konsumen menghadiri event, pasti ada ingatan yang 

tertinggal oleh pengunjung. Yaitu, pengalaman yang didapatkan konsumen 

dari penyelengara event tersebut. Bagi penyelenggara hal seperti ini adalah 

sebuah tantangan agar dapat meruba pelayanan yang intangible menjadi 

suatu wujud, sehingga dapat mengubah presepsi konsumen. (ex.  

Pengunaan tema pada suatu event yang akan diingat oleh konsumen).  
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d. Personal Interaction 

Personal interaction adalah karakteristik yang penting pada suatu 

event berlangsung. Pengunjung datang kesuatu acara memiliki peran besar 

pada kesuksesan acara tersebut. Misalnya, paritisipasi para penonton yang 

dilibatkan untuk ikut “Test Food” sehingga juga ikut berkontribusi pada 

kinerja event yang sedang berlangsung. 

 

2.1.2 Tahap Pelaksanaan Event 

Menurut Goldblatt (2002), ada 5 tahapan yang dapat membuat sebuah 

event yang sukses mempunyai lima tahapan penting yang harus 

diperhatikan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Goldblatt. 

 

1. Penelitian (Research) 

Terdapat “5W” pada proses penyelengaraan sebuah event, yaitu: 

- Mengapa (Why) event harus di selengarakan? 

- Siapa (Who) yang akan menjadi pihak terpenting? 

- Kapan (When) event akan diselengarakan? 

- Dimana (Where) event akan dilaksanakan? 

- Apa (What) event yang akan diselengarakan? 

Semua event yang sukses dimulai dari ide yang cemerlang, seseorang yang 

ingin menciptakan event harus mempunyai gambaran terhadap idenya. Penelitian 

adalah langkah pertama untuk mewujudkan ide tersebut. Peneliti harus bisa 

PHASE 1 
 

Research 

PHASE 2 
 

Design 

PHASE 3 
 

Planning 

PHASE 4 
 

Coordination 

PHASE 5 
 

Evaluation 
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memahami kemungkinan yang ada agar bisa memahami permintaan 

konsumen dan client yang membutuhkan dan meninginkan apa yang mereka 

inginkan. Meneliti dapar mengurangi resiko ketidak suksesan dalam suatu event. 

2. Desain (Design) 

Sebuah ide bisa memudahkan suatu perancangan aktivitas yang 

disesuaikan dengan pelaksanaan event yang akan dilaksanakan. Yaitu 

dengan cara Mind-Mapping. Pada akhirnya sebuah produk yang 

ditawarkan dalam wujud kreatifitas adalah hal yang signifikan dalam 

proses berlangsungnya sebuah event. 

Mind-Mapping adalah suatu kegiatan dimana anggota mengajukan ide 

satu sama lain. Lalu akan dihubungan dengan hal yang mencakup Sosial, 

Keuangan, Budaya, beserta aspek penting lainnya.  

Mind-Mapping berfokus kepada konsep acara, bagaimana konsep 

akan di eksekusi dengan sentuhan artistik, entertaiment yang akan 

diperliatkan ke konsumen, dan strategi komunikasi yang digunakan. Pada 

tahap ini kita juga dapat meminta anggota untuk menungkan ide mereka 

masing-masing agar mampu menciptakan ide yang menarik perhatian 

konsumen.  

3. Planning 

Planning adalah proses yang paling banyak memakan waktu yang 

lama dalam proses penyelenggaraan event. Apabila dalam tahap penelitian 

dilaksanakan secara detil, maka diperencanaan dapat dilakukan dengan 

gampang. Apabila tidak di eksekusi dengan apik, ada kemungkinan 

ketidak cocokan ditahap perencanaan, sehingga digantu dengan rencana 

penganti lain. 

4. Coordination 

Koordinasi adalah tahapan yang penting pada saat berlangsungnya 

sebuah event. Di tahap eksekusi, semua orang berperan penting 

dikarenakan akan dihadapkan dengan sejumlah pilihan yang harus 

mengmabil keputusan secara profesional sehingga memiliki dampak yang 

baik pada event yang diselenggarakan. 

5. Evaluation 
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Evaluasi adalah tahap dimana seseorang ataupun kelompok 

melakukan suatu penilaian kepada objek, mulai dari pertama 

diselenggarakan hingga selesai. Penilaian juga merupakan evaluasi yang 

berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyelenggarakan event yang serupa 

untuk mengadakan penyelenggarakan event kedepannya, evaluasi 

merupakan proses penilaian, pengukuran data yang menggunakan cara 

efektivitas strategi untuk mencapai suatu tujuan. Data yang didapat dari 

hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk bahan analisis situasi dalam 

suatu program penyelenggaran berikutnya. Hal seperti ini bertujuan untuk 

melihat suatu keberhasilan serta mengetahui kelebihan serta kekurangan. 

 

2.2 Pengertian 4P 

Langkah-langkah dalam Marketing Mix secara regular diketahui dengan 

istilah “4P” yakni Product, Price, Place, dan Promotion. Konsep ini adalah 

pendirian perusahaan yang menyatakan bahwa keinginan konsumen adalah 

syarat terpenting bagi berjalannya suatu perusahaan. 4P juga dikenal dengan 

Marketing Mix yang dipadukan perusahaan untuk menciptakan respon dari 

targetnya. Secara umum 4P dapat diterangkan melalui penjelasan dibawah ini: 

 

2.2.1 Pengertian Product 

Defisini produk adalah produk atau jasa yang bisa dibayar ke pasar untuk 

memperoleh pembeli, pemakai, dan konsumi yang memenuhi keinginan 

ataupun kebutuhan. Sedangkan jasa adalah kegiatan dimana ditawarkan 

kesuatu pihak ke pihak lainnya berupa yang tidak terlihat. 

Consumer product adalah sebuah produk yang dibeli oleh pembeli dengan tujuan 

akhir sebagai konsumi secara pribadi. Ada 4 tipe consumer product: 

1. Convenience Product 

Produk yang dibeli secara beulang-ulang/Repeat dengan perbandingan 

yang rendah dan daya beli yang tinggi 

2. Shopping Product 

Produk yang dibeli konsumen dengan metode seleksi kemudian 

dibandingkan dengan segi kecocokan, kualitas, serta harga.
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3. Speciality Product 

Produk dengan konsumen yang memiliki kepribadian yang khas, 

biasanya ada kelompok konsumen yang rela membayar tinggi untuk suatu 

produk 

4. Unsought Product 

Produk yang tidak dikenal konsumen, akan tetapi mereka ada rencana 

terpikir untuk membeli produk tersebut. 

 

2.2.2 Pengertian Harga (Price) 

Harga ialah sejumlah uang yang ditangguhkan kepada sebuah produk 

atau jasa. Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukar konsumen untuk 

mendapatkan keuntungan dari kepimilikan terhadap sebuah produk atau 

jasa. Ada 4 Penilaian/Pricing : 

1. Cost-Based Pricing 

Penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan. 

2. Value-Based Pricing 

Menggunakan presepsi harga dari konsumen (bukan dari harga 

penjualan) untuk memastikan suatu nilai. 

3. Good-Valued Pricing 

Memasang harga berdasarkan kualitas suatu produk dan pelayanan 

yang diberikan. 

4. Value-Added Pricing 

Untuk membedakan tawaran yang diberikan dengan tawaran lain, serta 

menambahkan fitur dan layanan yang baru dengan menaikkan harga 

barang. 

Harga akan selalu berubah-ubah untuk sebuah produk di pasaran. 

Perusahaan juga pasti mengalami kesulitan dalam menentukan harga untuk 

produk baru. Maka dibutuhkan strategi harga yang tepat supaya harga yang 

diberikan bisa diterima oleh konsumen dengan baik. 

Ada 2 strategi pemberian harga, yaitu Market-Skimming dan Market-

PenetrationPricing.
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1. Market-Skimming 

Perusahaan yang memberikan harga setinggi-tingginya pada suatu 

produk untuk mendapatkan hasil yang maksmial dari sebuah 

konsumen yang rela membayar mahal suatu produk, perusahaan 

memproduksi quantitas yang sedikit lalu menjualnya dengan harga 

yang mahal. 

2. Market-Penetration Pricing 

Perusahaan memberikan harga yang murah pada produk barunya 

dengan tujuan mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya serta 

memperluas costumer. 

Perusahaan berusaha untuk menyesuaikan harga dengan konsumen yang beragam. 

Untuk itu perusahaan bisa menggunakan metode Price-Adjusment Strategies yang 

terdiri menjadi 5 strategi: 

1. Product Line Pricing 

Penetapan harga diantara produk berdasarkan perbedaan biaya 

produksi, evaluasi dari konsumen serta harga yang diberikan kompetitor. 

2. Optional Product Pricing 

Menjual Produk pilihan secara bersamaan dengan produk utama. 

Contohnya Laptop dijual bersama chargernya. 

3. Captive Product Pricing 

Memberi harga kepada produk secara bersamaan dengan produk utama 

supaya berfungsi. (ex. Handheld game berserta aksesorisnya / 

chargernya) 

4. By-Product Pricing 

Perusahaan menetap harga produk sampingan supaya produk utama 

keliatan lebih kompetitif. (ex. Realme dengan OPPO) 

5. Product Bundle Pricing 

Perusahaan mengkombinasikan beberapa produk dan menjualnya 

langsung secara satu pket dengan harga yang lebih murah. Contohnya 

sepatu dan kaus kaki yang dijual dalam satu paket.
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2.2.3 Pengertian Promotion (Promosi) 

Promosi adalah segala upaya yang dilakukan dengan tujuan tertarik akan 

produk yang dijual. Menurut Kotler & Amstrong (2010) promosi adalah alat yang 

digunakan oleh preusahaan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan 

dengan customer serta mengenalkan produk ke pasar target. Ada 5 cara promosi 

yang kerap digunakan: 

1. Advertising (Periklanan) 

Mempromosi jasa atau barang yang bersifat non-personal, dilakukan 

oleh kontributor yang ada. 

2. Personal Selling (Penjualan Perorangan) 

Penjualan yang dilakukan oleh seorangan untuk membangun hubungan 

konsumen dengan melakukan penjualan. 

3. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Promosi penjualan adalah suatu penentu keberhasilan dari program 

pemasaran, penjual dapat menggunakan promosi penjualan untuk 

meningkatkan penjualan agar bisa mendapatkan langganan baru. 

4. Public Relation (Publisitas) 

Kegiatan untuk membantu hubungan baik dengan kosumen dengan 

cara membangun cita perusahaan yang bagus. 

5. Direct Marketing (Pemasaran langsung) 

Hubungan langsung dengan konsumen yang sudah ditargetkan dengan 

cara komunikasi serta mengolah hubungan jangka panjang dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan konsumen, seperti melalui telepon, 

internet, dan telepon. 

 

2.2.4 Pengertian Distribusi (Place) 

Distribusi ialah salah satu saluran marketing yang kerap dipakai oleh 

pencipta suatu produk untuk memperlihatkan suatu produknya kepada 

konsumen. Suatu organisasi yang menyalurkan distribusi disebut 
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konsumen, produsen, distributor, atau industri, serta menghubungkan 

suatu aktivitas produksi–konsumsi. 

Pelaksanaannya, distribusi adalah bagian dari pemasaran yang dapat memberikan 

nilai plus kepada produk melalui bermacam-macam fungsi. Serta menciptakan 

juga proses lancarnya proses arus pemasaran secara fisik ataupun non-fisik. 
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