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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1  Pengertian Managemen Pemasaran 
 

Menurut Kotler dan Keller dalam (2016:48) managemen pemasaran 

adalah kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi pemasaran agar 

kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Di dalam Manajemen 

pemasaran dikenal istilah bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaran 

merupakan perangkat/ alat pemasaran taktis yang dapat dikenadlikan berupa 

produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang dalam target market. 

Berdasarkan definisi diatas menurut penulis manajemen pemasaran adalah 

proses melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi konsep guna 

menciptakan pertukaran barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen serta 

tujuan organisasi. 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2016:48) Bauran pemasaran tersebut 

meliputi 4 elemen yaitu : product, price, place, dan promotion (4P). 
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1. Product (produk), kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan kepada target market, yang harus memperhatikan  keinginan 

dan kebutuhan konsumen. 

2. Price (harga), jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk, dengan memperhatikan cost yang ditanggung 

konsumen. 

3. Place (distribusi), aktivitas perusahaan untuk membuat produk  tersedia 

bagi konsumen sasaran, dengan memperhatikan kemudahan akses 

konsumen. 

4. Promotion (promosi), aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk konsumen sasaran untuk membelinya, dengan 

melakukan komunikasi pada konsumen. 

2.1.3  Advertising (Periklanan) 

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:444) periklanan dapat 

menyampaikan pesan secara masal kepada seluruh calon pembeli dengan harga 

yang relatif murah,  dan penjual dapat mengulang kembali pesan yang ingin 

disampaikan dengan jumlah yang banyak. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa iklan 

merupakan segala bentuk penyajian dan promosi ide secara non personal barang 

atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 
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2.1.3.1  Tujuan Advertising 

 Menurut Shimp (2015:321) tujuan dan sasaran periklanan adalah untuk : 

1. Inform  

Misalnya memberitahu pasar tentang politik menganjurkan cara 

penggunaan baru untuk produk tertentu menjelaskan cara kerja suatu 

produk, membangun citra perusahaan. 

2. Inspire 

Misalnya dalam memilih merek tertentu, menganjurkan membeli merek 

tertentu, megubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu, dan 

membujuk pelanggan unutk membeli. 

3. Remind 

Misalnya mengingatkaan konsumen bahwa produk itu mungkin akan 

sangat dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan konsumen dimana 

membeli merek tersebut, menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk 

atau merek itu. 

4. Sell Product 

Periklanan diharapkan mampu menjual produk yang  di-iklankan oleh  

pemasar kepada konsumen. 

2.1.3.2 Langkah-langkah dalam Advertising 

Menurut Kotler dan Keller (2016:504) dalam mengembangkan program 

periklanan, manajer-manajer pemasaran harus selalu memulai  dengan  

mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembelian. Kemudian mereka dapat 

mengambil kelima keputusan utama dalam mengembangkan  program  periklanan  
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yang dikenal sebagai “Lima M”. Langkah-langkah periklanan (5M) adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah saja  tujuan  iklan tersebut (Mission)? 

2. Berapa  banyak  dapat dibelanjakan (Money)? 

3. Pesan apa yang seharusnya disampaikan (Message)? 

4. Media apa yang seharusnnya digunakan (Media)? 

5. Bagaimana hasilnya seharusnya di evaluasi (Measurement)? 

2.1.3.3 Pesan dari Advertising 

Idealnya suatu pesan harus mendapatkan perhatian, menarik, 

membangkitkan keinginan dan menghasilkan tindakan. Lima pertimbangan dalam 

menyusun pesan iklan secara efektif menurut Shimp (2015:460) antara lain : 

1. It extend from sound marketing strategy – Periklanan bisa menjadi efektif 

hanya ketika hal tersebut cocok dengan elemen-elemen lain dalam 

marketing comunication strategy. 

2. Effective advertising takes the consumer’s view - Periklanan harus berbasis 

kepada konsumen dibandingkan kepada pemasar dalam needs, wants, dan 

value. 

3. It finds a unuque way to break through clutter – Pembuat iklan secara 

terus menerus bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. 

Mendapatkan perhatian dalam periklanan bukanlah sesuatu hal yang 
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mudal  mengingat banyak sekali kegiatan-kegiatan periklanan seperti iklan 

cetak, broadcast commercial, iklan internet, dan lainnya. 

4. Effective advertsing never promises more than it can deliver  –  Konsumen 

akan sadar kalau mereka telah tertipu dan akan membalas hal tersebut 

kepada pembuat iklan. 

5. It prevent the creative idea from overwhelming the strategy – Tujuan dari 

periklanan adalah unntuk menginformasikan, menginspirasi dan yang 

paling penting adalah menjual produk. Tujuan utamanya bukanlah menjadi 

kreatif hanya untuk terlihat pintar. Meskipun hal tersebut diakui oleh  

agensi periklanan yang memberikan penghargaan kepada iklan yang 

kreatif. 

2.1.3.4 Definisi Advertising Media 

Menurut Shimp (2015:319) , media periklanan didefinisikan sebagai 

berikut : “Media periklanan adalah sebuah lembaga yang mempunyai kegiatan 

usaha menciptakan dan menyelenggarakan media (alat komunikasi atau 

penerangan) yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat umum”. 

Media penyampaian pesan iklan atau media periklanan memegang peranan 

penting dalam proses komunikasi. Tanpa media, pesan tidak akan sampai kepada 

kelompok audiens yang kita inginkan. Oleh karena itu memilih  media  yang  

tepat akan sangat menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan kepada 

kelompok sasaran akan sampai atau tidak. 
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2.1.3.5 Media Strategi 

Menurut Shimp (2015:320) Media Planning adalah  sebuah  design dari 

strategi yang memperlihatkan bagaimana investasi dalam periklanan ruang dan 

waktu akan memberikan dampak kepada pencapaian marketing objective. 

Tantangan yang ada dalam media planing adalah mendeterminasikan cara paling 

baik untuk mengalokasi budget periklanan untuk perencaan media periklanan 

tertentu. 

Strategi media itu sendiri memiliki 4 macam aktifitas utama yaitu : 

1. Memilih target pendengarnya 

2. Menspesifikasikan tujuan media 

3. Memilih kategori media 

4. Membeli Media 

 

Gambar 2.1 Relation in Marketing Strategy, Advertising Stratetgy, and Media 

Strategy 

 

 



16 

 

 

2.1.3.6  Dimensi Advertising 

 Menurut Esmail et al dalam jurnal,” The Influence of Trust, Advertising,  

Family on Intention and Actual Purchase of Local Brand in Yemen, 2016) ada 3 

hal dari advertising yang dapat mempengaruhi purchase  intention  untuk  

diangkat menjadi dimensi dalam penelitian ini yaitu : 

1. Creating Awareness: iklan dapat membantu  konsumen  mendapatkan 

gambaran tentang merek suatu produk atau jasa yang diiklankan dan 

dikenal oleh masyarakat (identifikasi). 

2. Providing Product Information: iklan dapat memberikan informasi 

produk yang jelas, bermanfaat, dan terpercaya. 

3. Helping Consumer to determine the worth of product: iklan membantu 

konsumen untuk memutuskan produk mana yang bernilai untuk dibeli. 

2.1.4 Sales Promotion  

2.1.4.1 Promosi  

Pengertian Promosi Menurut Buchari Alma (2012:179) promosi adalah 

sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang menyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2016:47) 

promosi merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Dari kedua pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi adalah suatu kegiatan 

komunikasi antara pembeli dan penjual mengenai keberadaan produk dan 

jasa,menyakinkan, mem.bujuk dan meningkatakn kembali akan produk dan jasa 
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tersebut sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku yang mendorong kepada 

pertukaran dalam pemasaran 

2.1.4.2 Sales Promotion (Promosi Penjualan) 

Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran 

yang bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk 

mencoba produk baru, mendorong konsumen lebih banyak, menyerang aktivitas 

promosi pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana atau mengupayakan 

kerja sama yang lebih erat dengan pengecer, secara keseluruhan teknik-teknik 

promosi penjualan hanya berdampak pada jangka pendek.  

Menurut Kotler dan Keller (2016:622) Sales Promotion (Promosi 

Penjualan) merupakan kunciutama dalam kampanye pemasaran, terdiri dari 

kumpulan alat insentif, yang sebagian besar bersifat jangka pendek, dirancang 

untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu dengan lebih cepat 

atau lebih oleh konsumen atau perdagangan. 

Sedangkan Kotler dan Armstong (2016:518) mengemukakan bahwa 

sales promotion (promosi penjualan) terdiri dari insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan. Menurut Djaslim 

Saladin (2016:136) menyatakan bahwa promosi penjualan adalah kegiatan 

penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta 

tidak rutin, yangditujukan untuk mendorong lebih kuat mempercepat respon pasar 

yang berbeda. 
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Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan 

adalah keinginan menawarkan insentif dalam periode tertentu untuk mendorong 

keinginan konsumen, para penjual atau perantara. Promosi penjualan terdiri dari 

serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai saran-saran pemasaran 

dengan menggunakan biaya yang efisien dengan memberikan nilai pada produk 

kepada para perantara maupun pemakai langsung, biasanya tidak dibatasi oleh 

jangka waktu tertentu. 

Promosi penjualan digunakan untuk mempengaruhi perhatian konsumen 

dengan memberi suatu informasiyang akan membawa konsumen untuk membeli 

produk tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2016:623) pengelompokan jenis 

promosi penjualan merupakan alat yang menawarkan intensif pada pembeli dan 

terdiri atas:  

1. Promosi konsumen (consumer promotion) adalah upaya mendorong 

pembelian unit-unit yang lebih besar, meciptakan pengujian produk di 

antara nion pemakai, dan menarik orang beralih merek dari pesaing. Alat 

yang di gunakan seperti sample, kupon, penawaran uang kembali, 

pengurangan harga, hadiah, premi, peragaan, stiker. 

2. Promosi dagang (trade promotion) adalah upaya membujuk pengecer 

menjual produk baru dan mempunyai tingkat persediaan dan mendorong 

pembelian di luar musim. Alat yang digunakan seperti jaminan pembelian, 

hadiah barang, iklan bersama, kerja sama iklan dan pemajangan, 

pengembalian uang, kontes penjualan para penyalur. 
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3. Promosi wiraniaga (sales force promotion) adalah upaya mendorong 

dukungan terhadap produk atau model baru dan mendorong pencarian 

calon pelanggan yang lebih banyak. Alat yang digunakan seperti memberi 

bonus, kontes dan kereta penjualan. 

2.1.4.3 Indikator Sales Promotion  

Kotler dan Keller (2016:518), mengemukakan bahwa promosi penjualan 

merupakan short-term incentive untuk mendorong penjualan produk atau jasa. 

Dengan kata lain, sales promotion merupakan sarana untuk mendorong konsumen 

agar melakukan pembelian terhadap sebuah produk atau jasa. Philip Kotler & 

Gary Armstrong (2016:520) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator 

yang dapat diukur: 

1. Coupons (Kupon) 

Pemberian kupon dapat membuat konsumen datang kembali dan 

melakukan sebuah transaksi. 

2. Rebates (Potongan Harga) 

a. Besar potongan harga akan sangat sukses bagi perusahaan 

b. Penawaran potongan harga menarik untuk konsumen 

3. Price Packs / cents-off-deals: 

a. Konsumen menyukai promosi paket harga seperti ini. 

b. Penawaran paket harga sangat efektif. 

c. Promosi paket harga menyenangkan bagi konsumen. 

d. Penawaran paket harga menarik untuk konsumen. 
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2.1.5 Niat Beli 

Niat beli dapat didefinisikan sebagai niat seseorang untuk membeli merek 

tertentu yang telah mereka pilih untuk diri mereka sendiri setelah mengevaluasi. 

Kita dapat mengukur variable niat beli misalnya mempertimbangkan merek untuk 

pembelian dan mengharapkan untuk membeli produk tersebut dimasa yang akan 

datang (Laroche dan Zhou, 1996) dalam Khan et al., (2012:67). Untuk 

melakukan niat beli merek tertentu memerlukan penilaian dari semua merek yang 

tersedia di pasar (Teng, Laroche dan Huihuang, 2007) dalam Khan et 

al.,(2012:67). 

Zarrad dan Debabi (2015:162) mendefinisikan niat sebagai faktor motivasi 

yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Susanto 

(2010) mendefinisikan niat sebagai dorongan, yaitu rangsangan internal yang kuat 

yang memotivasi tindakan, dimana dorongan ini dipengaruhi oleh stimulus dan 

perasaan positif akan produk. Kotler dan Keller (2016:163) mendefinisikan niat 

sebagai keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di 

dalam kumpulan pilihan. 

Niat beli menunjukkan bahwa konsumen mengejar pengalaman, keinginan 

eksternal lingkungan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang produk atau 

jasa (Zeithml 1988, Dodds et al, 1991, Schiffman dan Kanuk 2013). Beberapa 

faktor yang membentuk niat beli dan keputusan pembelian konsumen (Kotler dan 

Keller, 2016: 189) yaitu :Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain 

mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, 
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sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi 

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain 

2.1.5.1 Dimensi Niat Beli 

Pembentukan sikap melalui model sikap tiga komponen yang 

mempengaruhi niat beli konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2013:190), 

sebagai berikut : 

 Kognitif, Adalah pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan 

kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang 

berkaitan dengan berbagai sumber. 

 Affektif, Merupakan pernyataan ketertarikan emosi atau perasaan 

mengenai produk atau merek tertentu. Hal ini dapat berupa perasaan 

senang, tidak senang, bagus, jelek, ataupun pengalaman yang 

mengharukan juga dimanivestasi sebagai keadaan yang diliputi emosi 

(seperti rasa bahagia, kesedihan, rasa malu, kemarahan dan keheranan) 

yang dapat meningkatkan atau memperkuat pengalaman tersebut dapat 

mempengaruhi apa yang timbul dipikiran dan bagaimana individu 

bertindak. 

 Konasi Adalah komponen yang berhubungan dengan kemungkinan atau 

kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau 

berperilaku dengan cara tertentu. 
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2.1.6 Hubungan Advertising dengan Niat Beli Konsumen 

Konsumen membentuk berbagai perasaan (affective) dan penilaian 

(cognitive) akibat adanya eksposure dari iklan. Perasaan atau komponen afektif 

dapat diungkapkan seperti suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak 

menyenangkan, baik atau buruk, dan sebagainya. Penilaian/pertimbangan atau 

komponen kognitif yaitu ditimbulkan akibat pengalaman terhadap suatu objek 

secara langsung (dalam hal ini iklan).  

Avertising dengan niat beli ulang sangat erat kaitannya. Konsumen pasti 

ingin mengetahui bagaimana informasi tentang produk tersebut dengan mudah, 

dan jalan salah satunya yaitu melihat dari iklan untuk melakukan pembelian ulang 

produk tersebut. Menurut Wibisono (2005) iklan dapat dikatakan ideal apabila 

menghasilkan suatu tindakan, sala satunya yaitu konsumen melakukan pembelian 

ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklan sangat erat kaitannya dengan niat beli 

ulang. 

2.1.7 Hubungan Sales promotion dengan Niat beli Konsumen 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen 

pemasaran karena dengan promosi bisa membuat konsumen yang semula tidak 

tertarik terhadap suatu produk bisa berubah fikiran dan menjadi tertarik pada 

produk tersebut. Promosi dapat menjadi sarana dalam keputusan pembelian 

konsumen, hal ini dikarenakan jika adanya pelayanan yang baik dari perusahaan 

maka pelanggan akan merasakan adanya perlakuan lebih yang diberikan 

perusahaan terhadap konsumen.  Sales promotion merupakan short-term incentive 

untuk mendorong penjualan produk atau jasa.  
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Lavidge dan Steiner (1961) yang dikutip oleh Putrevu dan Lord (1994) 

mengusulkan tiga dimensi efektivitas iklan yaitu sikap konsumen pada iklan, 

sikap konsumen pada merek, dan niat beli konsumen. Model ini telah banyak dan 

secara luas digunakan untuk mengukur efektifitas iklan, Choi dan Miracle 

(2004). 

Oleh karena itu, sales promotion merupakan sarana untuk mendorong 

konsumen agar melakukan pembelian terhadap sebuah produk atau jasa.Beberapa 

penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh sales promotion dan niat 

beli. Rachdita Andriyani (2016), membuktikan bahwa sales promotion 

berpengaruh signifikan terhadap niat beli. Sementara penelitian Familmaleki et 

al., Int (2015) menghasilkan diskon dan promosi khusus meningkatkan minat 

pelanggan menuju toko. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ajan Shrestha 

(2015) mengemukakan terdapat pengaruh yang signifikan antara sales promotion 

terhadap niat beli.  

2.1.8 Penelitian Sebelumnya 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur berkaitan 

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian sebelumnya, jurnal 

nasional dan jurnal internasional mengenai iklan, Suasana tempat dan minat 

konsumen. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

 

No 
 

 
Peneliti 

 
Judul penelitian 

 
Metode 

 
Hasil 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1 Prananda 

Ikhsan 

Surya 

(2014) 

 

 
 

Universita 

s Katolik 

Parahyang 

an 

Pengaruh Sales 

 

Promotion Dan 

Advertising 

Terhadap Niat Beli 

Ulang Konsumen 

Go-Ride 

di Bandung 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian  ini 

menunjukkan 

adanya 

pengaruh 

positif dan 

signifikan dari 

sales 

promotion dan 

advertising 

terhadap niat 

beli ulang 

Menggunakan 

variabel  yang 

sama tetapi objek 

yang berbeda 

yaitu Go-Ride 

2 Eddy 

Prasetyo S 

(2013) 

Universita 

s Kristen 

Petra 

Pengaruh   Iklan, 

Promosi Penjualan 

Dan  Penjualan 

Perorangan 

Terhadap Niat Beli 

di cv.  Lancar 

Makmur Motor 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa Iklan, 

promosi 

penjualan,  dan 

penjualanperse 

Menggunakan 

variabel yang 

berbeda yaitu 

Promosi 

Penjualan  Dan 

Penjualan 

Perorangan tetapi 
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No 
 

 
Peneliti 

 
Judul penelitian 

 
Metode 

 
Hasil 

Persamaan dan 

Perbedaan 

  Surakarta  orangan variabel y 

 
berpengaruh menggunakan 

 
terhadap niat variabel niat beli 

 
beli konsumen 

 

 
sepeda motor 

 

 
Yamaha di 

 

 
Surakarta dan 

 

 
iklanberpengar 

 

 
uh dominan 

 

 
terhadap niat 

 

 
beli. 

 

3 Ricky 

(2006) 

Universita 

s 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh  Sales 

promotion terhadap 

keputusan 

pembelian Rokok 

Sampoerna E-Mild 

di beberapa Hotel 

di Medan 

Regresi 

linier 

berganda 

Sales 

promotion 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Rokok 

Sampoerna E- 

Mild di 

Menggunakan 

variabel yang 

sama yaitu Sales 

promotion tetapi 

tidak 

menggunakan 

variabel 

advertising  dan 

niat beli 
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No 
 

 
Peneliti 

 
Judul penelitian 

 
Metode 

 
Hasil 

Persamaan dan 

Perbedaan 

    beberapa Hotel 

di Medan 

 

4 Wijaya 

Mukti Sri 

Utari 

Universita 

s 

Muhamm 

adiyah 

Surakarta 

2012 

Pengaruh 

periklanan, 

Sales promotion 

 
Dan promosi 

penjualan terhadap 

keputusan 

pembelian  pada 

produk rokok surya 

12 

Regresi 

linier 

berganda 

Periklanan, 

 
Sales 

promotion 

Dan promosi 

penjualan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

pada  produk 

rokok surya 12 

Menggunakan 

variabel yang 

sama tetapi tidak 

menggunakan 

variabel niat beli 

5 Anvinlucy 

Akinyi 

Onditi 

(2013) 

An evauation of 

promotional 

elements 

influencing sales of 

an   organization  : 

case  study  of sales 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian ini 

mengindikasik 

an bahwa 

variabel 

bauran 

Menggunakan 

variabel promosi, 

tetapi tidak 

menggunakan 

variabel niat beli 
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No 

 

 
Peneliti 

 
Judul penelitian 

 
Metode 

 
Hasil 

Persamaan dan 

Perbedaan 

  of agricultural and  promosi 

 

non-agricuktural sebagai 

products among strategi 

women groups, perusahaan 

hma bay district, yang lebih 

Kenya memerhatikan 

 
kaum wanita 

 
dalam industri 

 
pertanian dan 

 
bukan 

 
pertanian. 

 
Bauran 

 
promosi 

 
tersebut 

 
penting dan 

 
berkorelasi 

 
positif 

 
terhadap 

 
keputusan 

 
pembelian. 
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No 
 

 
Peneliti 

 
Judul penelitian 

 
Metode 

 
Hasil 

Persamaan dan 

Perbedaan 

6 Mahmud 

I.Nour, 

Mohamm 

ad Salamh 

Almahirah 

, Sultan 

Muhamm 

ed  Said, 

Sultan 

Freihat. 

Canada 

The impact  of 

promotion mix 

elements on 

consumers 

purchasing 

decision. 

Regresi 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Advertising Terhadap Niat beli 

Advertising adalah penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, 

merek, perusahaan, atau toko yangdilakukan dengan bayaran tertentu. Advertising 

ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen–evaluasi, perasaan, 

pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap dan citra yang berkaitan dengan produk 

dan merek. Walaupun pertama-tama iklan akan mempengaruhi afeksi dan kognisi, 

tujuannya yang paling akhir adalah bagaimana mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Advertising yang disenangi konsumen terlihat menciptakan sikap 

merek yang positif dan keinganan untuk membeli yang lebih ketimbang iklan 

yang tidak diketahui  (Peter & Olson dalam Shinta, 2012:2). 

Selain itu, terdapat kesamaan antara beberapa indikator Advertising dan 

minat beli konsumen, yaitu menimbulkan keinginan dan menghasilkan suatu 

tindakan pada indikator iklan dan pada indikator minat beli konsumen yaitu minat 

transaksional (kecenderungan seseorang dalam membeli produk) serta minat 

eksploratif (menunjukan perilaku seseorang mencari informasi tentang produk 

tersebut). Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

iklan dan minat beli konsumen. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Prananda 

Ikhsan Surya (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari 

advertising terhadap niat beli ulang. 

H1: Advertising berpengaruh terhadap niat beli 

 



31 

 

 

2.2.2 Pengaruh Sales Promotion Terhadap Niat Beli 

Sales Promotion merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Promosi penjualan pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang 

dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengomunikasikan suatu produk atau 

jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Menurut 

Kotler& Keller(2012:519) sales promotion adalah “berbagai kumpulan alat-alat 

insentif, yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk 

merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih 

banyakoleh konsumen atau pedagang”.Berdasarkan definisi 

tersebutdapatdisimpulan bahwa sales promotionadalah alat-alat insentif yang 

dipakai untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa 

dengan lebih cepat dan lebih banyakyang biasanya bersifat jangka pendek. 

Kotler dan Armstrong (2012:408), sales promotion adalah berbagai 

intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau 

jasadan menurut Schiffman dan Kanuk (2007:529) pembelian ulang 

menandakan bahwa produk memenuhi persetujuan konsumen dan mereka 

bersedia menggunakannya lagi dan dalam jumlah yang besar. Berdasarkan teori 

tersebut sales promotion dapat berpengaruh terhadap niat beli. 

H2: Sales Promotion berpengaruh Terhadap Niat Beli 
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2.2.3 Pengaruh Sales Promotion Terhadap Niat Beli 

Salah satu alat yang sering kali digunakan dalam aktivitas pemasaran adalah bauran 

promosi. Menurut Kotler dan Armstrong (2016,432), bauran promosi atau yang biasa 

disebut bauran komunikasi pemasaran terdiri dari advertising, public relations, personal 

selling, sales promotion, dan direct marketing yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengkomunikasikan secara persuasif mengenai customer value dan untuk membangun 

customer relationship. Dikutip dari Omotayo (2011,66), salah satualat promosi 

pemasaran atau bauran promosi yang digunakan untuk menarik perhatian dan 

membangun loyalitas dari konsumen adalah sales promotion. Selain itu, bauran promosi 

yang sering digunakan adalah advertising atau iklan. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012,460), iklan atau advertising didefinisikan sebagai “ Any paid form of nonpersonal 

presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor”.Dengan 

kata lain, advertising merupakan bauran promosi yang memiliki bentuk tidak personal 

atau memang ditujukan untuk orang banyak yang mempresentasikan dan 

mempromosikan suatu ide, barang, atau jasa.  

Sehubungan dengan penjabaran diatas, dikutip dari Saeed et al.(2013,903), 

“It is veryusual to explain consumer loyalty in terms of repurchase intention of 

products and services that is the goal of every business”. Hal ini mampu diartikan 

bahwa sales promotion dan advertising mampu menjadikan konsumen memiliki 

niat beli yang mana merupakan ciri-ciri dari konsumen yang loyal. Dikutip dari 

Omotayo (2011,69), “Loyalty therefore, is desirous by all business managers as it 

has established that it is cheaper to retain a customer than to win a new one 

(Rust and Zahori k, 1993)”. Untuk mendukung pemaparan diatas, dikutip dari 

penelitianyang dilakukan oleh Fesa (2015,155), menyatakan bahwa terdapat 
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pengaruh antara variabel promosi terhadap niat beli ulang. Hal tersebut dilihat dari 

promosi penjualan serta keberadaan iklan yang ditayangkan secara media cetak 

ataupun online dianggap menarik oleh konsumen. 

       H3: Advertising dan Sales Promotion berpengaruh Terhadap Niat Beli  

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan hasil uraian kerangka pemikiran, maka dalam melakukan 

penelitian ini penulis akan merumuskan hipotesis pengujian sebagai berikut: 

H1 : Advertising berpengaruh positif terhadap niat beli Demochist Clothing. 
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H2 : Sales promotion berpengaruh positif terhadap niat beli Demochist 

Clothing. 

H3 : Advertising dan Sales promotion berpengaruh terhadap niat beli 

Demochist Clothing. 

 


