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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi pemasaran yang 

baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kriteria produk 

yang sesuai dengan keinginan konsumen. Bagi suatu perusahaan, aktivitas 

pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting, karena aktivitas pemasaran 

diarahkan untuk menciptakan perputaran yang memungkinkan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan harapan. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran 

menurut para ahli. 

 Pengertian pemasaran menurut Kotler & Keller (2009:5) adalah sebagai 

berikut: 

 “Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.” 

 

 American Marketing Assocoation (AMA) yang dikutip oleh Kotler dan 

Keller (2009:5)  mendefinisikan pemasaran sebagai berikut: 

 “Pemasaran suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya.” 

 

 Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan dalam organisasi maupun perusahaan melalui proses 

menciptakan, memasarkan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan agar 

tercipta hubungan dengan pelanggan yang saling menguntungkan bagi organisasi 

maupun perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting dan 

diperlukan oleh perusahaan untuk menentukan pasar yang dituju dan membina 

hubungan dengan pelanggan yang berpotensi. Oleh karena itu, manajemen 

pemasaran memilki peranan penting dalam perusahaan. Adapun pengertian 

manajemen pemasaran menurut Kotler & Keller (2009:5) adalah sebagai berikut: 

 “Seni atau ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul.” 

 

Sedangkan menurut  Buchari Alma (2005:130), manajemen pemasaran 

didefinisikan sebagai berikut: 

 “Manajemen Pemasaran ialah kegiatan menganalisa. Merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan (program), 

guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi.” 

 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran adalah suatu seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana 

cara memilih pasar sasaran dengan cara menganalisis, merencanakan dan 

mengawasi kegiatan (program) yang dilakukan oleh organisasi/perusahaan agar 

dapat mempertahankan dan meningkatkan pelanggan serta memperoleh tingkat 

pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran. 

 

2.1.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran Pemasaran (marketing mix) merupakan salah satu unsur yang 

memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan ke pasar. Selain itu, salah satu tujuan 

perusahaan menggunakan konsep bauran pemasaran adalah untuk memuaskan 

konsumen melalui produk yang dihasilkan perusahaan agar loyalitas konsumen 

tetap terjaga. Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukakan oleh 

Kotler & Keller (2009:18) adalah sebagai berikut: 

 “Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran.” 
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Dalam menciptakan produk atau jasa, perusahaan harus melibatkan 

elemen-elemen dari bauran pemasaran agar tujuan pemasaran dapat terwujud. 

Elemen-elemen bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan “empat P” bauran 

pemasaran tersebut yaitu Product (Produk), Place (Tempat), Price (Harga), dan 

Promotion (Promosi). Kotler & Armstrong (2008:72) membahas menegenai 

“empat P” bauran pemasaran sebagai berikut: 

1. Product (Produk) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Produk yang ditawarkian dapat dalam beberapa model, 

fitur dan pilihan lainnya. 

2. Price (Harga) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga yan diberikan dapat berupa harga eceran, harga 

diskon dan harga lainnya. Pemberian harga tersebut dimaksudkan untuk 

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa 

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu 

produk. 

3. Place (Tempat) 

Tempat atau distribusi meliputu kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi proses pendistribusian  

produk, untuk menyalurkan produk ke konsumen yang potensial untuk 

melakukan pembelian. 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya, promosi dilakukan dengan tujuan untuk 

memberitahukan pelanggan tentang perusahaan dan produk-produknya. 

Sedangkan untuk jasa keempat elemen tersebut dirasakan kurang mencukupi. 

Akan tetapi, Menurut Yazid (2008:19) dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen 

lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan yaitu sebagai berikut: 
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5. People or Participant (Orang) 

People or Participant (Orang) adalah semua pelaku yang memainkan 

sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

Yang termasuk dalam elemen ini adalah personel perusahaan, konsumen, dan 

konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

6. Physical Evidence (Bukti Fisik) 

Bukti fisik adalah lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana 

perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen tangible 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Process (Proses) 

Proses adalah semua prosedur actual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan 

mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

 

2.2 Pemasaran Jasa 

 Adanya kemajuan perekonomian global dewasa ini mendorong 

pertumbuhan sektor jasa. Peranan jasa dirasakan memiliki manfaat yang sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dimana hidup kita 

banyak terbantu dan tergantung pada berbagai jenis jasa, misalnya jasa 

telekonunikasi, jasa finansial, jasa pendidikan, jasa hiburan, jasa transfortasi dan 

jenis jasa lainnya. 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service) sampai 

jasa suatu produk, sejauh ini banyak pakar pemasaran jasa yang telah 

mendefinisikan pengertian jasa, diantaranya yaitu : 

Pengertian jasa menurut Kotler & Keller (2009 : 36) sebagai berikut : 

“Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan 

satu pihak kepada pihak lain, yang pada intinya tidak berwujud dan 

tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya mungkin saja 

terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik”. 

 

 Sedangkan pengertian jasa menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo 

Bitner yang dikutip oleh Buchari Alma (2007 : 243): 

“Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai 
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tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak 

berwujud”. 

 

Jadi pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya 

bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah. 

 

2.2.1 Karakteristik Jasa 

 Seperti halnya produk, jasa juga memiliki karakteristik atau ciri khas yang 

harus diperhatiakan karena karakteristik ini akan mempengaruhi dalam 

pengembangan strategi pemasaran. Menurut Kotler & Keller (2009:39), ada 

empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran. 

Keempat karakteristik tersebut meliputi: 

1. Tidak berwujud (intangible) 

Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, 

atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, 

pembeli akan mencari bukti kualitas dengan mengambil kesimpulan dari 

tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, symbol, dan harga. Karena 

itu, tugas penyedia jasa adalah “mengelola bukti”, untuk “mewujudkan hal 

yang tidak berwujud”. 

2. Tidak terpisahkan (inseparability) 

Sementara barang fisik dibuat, dimasukan dalam persediaan, 

didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi kemudian, jasa 

umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. 

3. Bervariasi (variability) 

Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan 

dan dimana, dan kepada siapa, jasa sangat bervariasi. 

a. Berinvestasi dalam prosedur ketenaga kerjaan dan pelatihan yang baik.  

b. Menstandarisasikan proses kinerja jasa di seluruh organisasi. 

c. Mengamati kepuasaan pelanggan. 

4. Dapat Musnah (perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi 

masalah ketika permintaan berfluktuasi. Jasa yang tepat harus disediakan 
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untuk pelanggan yang tepat pada tempat yang tepat disaat yang tepat dan 

harga yang tepat untuk memaksimalkan profitabilitas. 

 

2.3 Komunikasi Pemasaran  

2.3.1 Pengertian Komunikasi Pemasaran 

 Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan 

produk yang baik, menetapkan harga secara atraktif, dan membuatnya mudah 

diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemegang kepentingan saat 

ini dan potensial serta publik secara umum. Karena itu, untuk sebagian besar, 

pertanyaannya bukanlah apakah kita akan berkomunikasi tetapi lebih kepada apa 

yang dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa, dan 

seberapa sering. 

 Tetapi komunikasi semakin sulit ketika semakin banyak perusahaan 

berusaha meraih perhatian pelanggan yang semakin kuat dan terbagi. Konsumen 

sendiri mengambil peran yang lebih aktif dalam proses komunikasi dan 

memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima dan bagaimana mereka 

ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan jasa yang mereka 

gunakan. Agar dapat menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran secara efektif, 

pemasar holistik secara kreatif menerapkan berbagai bentuk komunikasi. 

 Pengertian komunikasi pemasaran menurut Kotler & Keller (2009:172) 

adalah sebagai berikut : 

 “Komunikasi pemasaran (marketing communication) adalah sarana 

dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang dijual”. 

  

 Sedangkan Nugroho J.Setiadi (2010:174) menyatakan bahwa komunikasi 

pemasaran adalah sebagai berikut : 

 “Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai 

keberadaan produk di pasar”. 
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 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran 

merupakan sarana atau usaha dimana perusahaan membujuk dan menyampaikan 

informasi kepada konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. 

 

2.3.2 Bauran Komunikasi Pemasaran 

 Menurut Kotller & Keller (2009:174), bauran komunikasi pemasaran 

(marketing communication mix) terdiri dari delapan model komunikasi utama, 

yaitu : 

1. Iklan 

Semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi ide, 

barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk jasa. 

3. Acara dan Pengalaman 

Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan 

merek tertentu. 

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individunya. 

5. Pemasaran Langsung 

Penggunaan Surat, telepon, facsimile, e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog 

dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran Interaktif 

Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan 

atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan 

kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan 

jasa. 
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7. Pemasaran dari Mulut ke Mulut 

Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

8. Penjualan Personal 

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk 

tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesan. 

  

2.4 Promosi Penjualan 

2.4.1 Pengertian Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan adalah bagian dari bauran komunikasi pemasaran atau 

sering disebut sebagai bauran promosi. Dalam melakukan promosi penjualan, 

produsen harus dapat mengemas suatu tawaran seperti potongan harga, hadiah, 

undian, dan lain-lain yang dianggap menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian. Selain itu produsen juga dapat melakukan promosi penjualan dengan 

mengadakan kegiatan seperti: pameran, hiburan, demonstrasi produk dan 

sebagainya yang dapat ditawarkan. 

 

 Menurut Kotler & Keller (2009:219) menyatakan bahwa : 

 “Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari koleksi alat insentif, 

sebagian besar jangka pendek, dirancang untuk menstimulasi 

pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa 

tertentu oleh konsumen atau perdagangan”. 

 

Sedangkan menurut William F. Schoell yang dikutip kembali oleh 

Buchari Alma (2007:188) menyatakan bahwa : 

“Sales promotion is any activity that offers an incentive or a limited 

period to induce a desired response from target customers, company 

sales people or intermediaries.” 

 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa promosi 

penjualan merupakan suatu tindakan persuasif secara langsung yang menawarkan 

insentif atau nilai lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor atau 

konsumen dengan tujuan utama untuk menciptakan penjualan yang segera. 
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2.4.2 Tujuan Promosi Penjualan 

 Manajer pemasaran memiliki tugas yang sangat penting dalam memilih 

jenis bauran promosi yang tepat bagi produk yang dipasarkan, terlebih jika produk 

tersebut sejenis dengan produk dari pesaing. Menurut Kotler & Keller 

(2009:219) dalam promosi penjualan: “Insentif biasanya diberikan dengan tujuan 

bagi konsumen yaitu, untuk merangsang konsumen mencoba, sedangkan bagi 

pengecer, yaitu untuk mempererat hubungan jangka panjang dengan pengecer”. 

 Terdapat banyak ragam tujuan khusus promosi penjualan menurut 

Buchari Alma (2007:188) ialah : 

1. Menarik para pembeli baru. 

2. Memberi hadiah/penghargaan kepada konsumen-konsumen/ langganan 

lama. 

3. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. 

4. Menghindarkan konsumen lari ke merek lain. 

5. Mempopulerkan merek/meningkatkan loyalitas. 

6. Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas 

“market share” jangka panjang. 

 

2.4.3 Pengelompokkan Jenis Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan sebagai alat insentif diberikan oleh penjual dengan 

berbagai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Kotler & Keller (2009:219) 

pengelompokkan jenis promosi penjualan terdiri atas : 

1. Promosi konsumen (consumer promotion) adalah upaya mendorong 

pembelian unit yang berukuran lebih besar, meningkatkan percobaan di 

antara non pengguna, dan menarik konsumen beralih dari merek pesaing. 

Alat yang digunakan seperti sampel, kupon, penawaran pengembalian 

dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, penghargaan patronage, 

percobaan gratis, garansi, promosi yang berkaitan, promosi silang, 

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

untuk menjual barang baru dan tingkat persediaan yang lebih tinggi, 

mendorong pembelian pada musim sepi, mendorong penyimpanan barang 

yang berhubungan, mengurangi promosi kompetitif, membangun loyalitas 
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merek, dan membuka jalan untuk masuk ke gerai eceran baru. Alat yang 

digunakan seperti potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta 

barang gratis. 

3. Promosi bisnis dan tenaga penjualan (sales force promotion) adalah upaya 

mendorong lebih banyak pencarian calon pelanggan, dan mendorong 

penjualan musim sepi. Alat yang digunakan seperti pameran dagang dan 

konvensi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. 

 

2.4.4 Karakteristik Promosi Penjualan 

 Meskipun alat-alat promosi penjualan bermacam-macam, tetapi alat-alat 

promosi penjualan tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti yang dikatakan 

oleh Kotler & Keller (2009:190), yaitu : 

1. Komunikasi : Promosi penjualan meraih perhatian dan dapat 

mengarahkan konsumen kepada produk. 

2. Insentif : Promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, 

pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

3. Undangan : Promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk 

melibatkan diri dalam transaksi sekarang. 

 

2.4.5 Kekuatan dan Kelemahan Promosi Penjualan 

 Menurut Kotler & Keller (2009:219) promosi penjualan mempunyai 

beberapa kekuatan sebagai alat promosi yaitu Promosi penjualan sering menarik 

orang yang suka beralih merek, yang terutama mencari harga yang lebih murah, 

nilai yang lebih baik, atau premi. Jika di antaranya tidak mencoba merek, promosi 

penjualan dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar dalam jangka panjang. 

Promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan tinggi dapat menghasilkan 

respons penjualan tinggi dalam jangka pendek. Di pasar dengan perbedaan merek 

yang tinggi, promosi penjualan mampu mengubah pangsa pasar secara permanen. 

Selain peralihan merek, konsumen dapat terlibat dengan penumpukan stok, 

membeli lebih awal daripada sebelumnya atau membeli kuantitas tambahan. 

Selain itu, dengan promosi penjualan, produsen terbantu dalam menjual lebih 

banyak daripada biasanya pada harga resmi dan menerapkan program ke berbagai 
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segmen konsumen. Pemasar jasa juga menerapkan promosi penjualan untuk 

menarik pelanggan baru dan menanamkan loyalitas. 

Sedangkan kelemahannya adalah meskipun promosi penjualan di pasar 

yang memiliki kemiripan tinggi dapat menghasilkan respons penjualan tinggi 

dalam jangka pendek, tetapi sedikit keuntungan permanen pada preferensi merek 

dalam jangka panjang dan penjualan dapat jatuh pascapromosi. 

 

2.4.6 Alat-alat Promosi Penjualan 

 Menurut Kotler & Keller (2009:222), menyatakan alat-alat promosi 

Konsumen (consumer promotion) sebagai berikut : 

1. Sampel 

Menawarkan sejumlah produk atau jasa gratis yang diantarkan dari pintu 

ke pintu, dikirim lewat surat, diambil ditoko, ditempelkan ke produk lain, 

atau ditampilkan dalam penawaran iklan. 

2. Kupon 

Sertifikat yang membuat pemegangnya memiliki hak atas penghematan 

yang tertulis terhadap pembelian produk tertentu: dikirimkan lewat surat, 

terbungkus dalam produk lain atau ditempelkan pada produk tersebut, atau 

disisipkan dalam majalah dan iklan surat kabar. 

3. Penawaran pengembalian dana tunai (rabat) 

Memberikan penurunan harga setelah pembelian alih-alih ditoko eceran: 

konsumen mengirimkan “bukti pembelian” tertentu kepada produsen yang 

“mengembalikan” sebagian harga pembelian lewat surat. 

4. Kemasan Harga (kesepakatan pengurangan harga) 

Menawarkan konsumen menghemat harga regular produk, ditempelkan 

pada tabel atau kemasan. Kemasan harga murah adalah kemasan tunggal 

yang dijual pada harga murah (seperti dua untuk harga satu barang). 

Kemasan terikat adalah dua produk berhubungan yang diikat menjadi satu 

(seperti sikat gigi dan pasta gigi). 

5. Premi (hadiah) 

Barang-barang yang ditawarkan pada biaya relatif rendah atau gratis 

sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Premi dalam kemasan 



22 
 

menyertai produk di dalam atau pada kemasan. Premi dalam surat gratis 

dikirimkan kepada konsumen yang mengirimkan bukti pembelian, seperti 

bagian atas kotak atau kode UPC.  Premi likuidasi diri dijual di bawah 

harga eceran normalnya kepada konsumen yang memintanya. 

6. Program Frekuensi 

Program yang memberikan penghargaan yang berhubungan dengan 

frekuensi dari intensitas konsumen dalam membeli produk atau jasa 

perusahaan. 

7. Hadiah (kontes, undian, permainan) 

Hadiah adalah penawaran peluang untuk memenangkan uang tunai, 

perjalanan, atau barang sebagai hasil pembelian sesuatu. Kontes 

mengharuskan konsumen memberi masukan untuk dipelajari oleh panel 

dewan juri yang akan memilih masukan terbaik. Undian meminta 

konsumen mengumpulkan nama mereka yang diundi. Permainan 

menampilkan suatu permainan kepada konsumen setiap kali mereka 

membeli nomor bingo, huruf yang hilang yang mungkin dapat membantu 

mereka memenangkan hadiah. 

8. Penghargaan Patronage 

Nilai dalam uang tunai atau dalam bentuk lain yang sebanding dengan 

patronage vendor tertentu atau kelompok vendor. 

9. Percobaan Gratis 

Mengundang calon pembeli mencoba produk secara gratis dengan harapan 

mereka akan membeli. 

10. Garansi Produk 

Janji eksplisit atau implisit oleh penjual bahwa produk akan berkinerja 

dengan baik, penjual akan memperbaikinya atau mengembalikan uang 

pelanggan sepanjang periode tertentu. 

11. Promosi terikat 

Dua atau lebih merek atau perusahaan bermitra mengeluarkan kupon, 

pengembalian dana, dan mengadakan kontes untuk meningkatkan daya 

tarik. 
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12. Promosi Silang 

Menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek lainnya yang tak 

bersaing. 

13. Tampilan dan Demonstrasi Titik Pembelian (P-O-P) 

Tampilan dan demonstrasi yang dilakukan pada titik pembelian atau 

penjualan. 

14. Diskon 

Pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama suatu 

periode yang dinyatakan. 

 

2.4.7 Indikator Promosi Penjualan 

 Selain memperhatiakn alat-alat promosi penjualan perusahaan harus bisa 

memilih indikator-indikator promosi penjualan yang tepat dalam mempromosikan 

produk. Menurut Kotler & Keller (2009:224) indikator-indikator promosi 

penjualan diantaranya adalah: 

1. Pemasar harus menentukan ukuran insentif. Jumlah minimum tertentu 

diperlukan agar promosi itu berhasil. 

2. Manajer pemasaran harus menentukan persyaratan untuk partisipasi, 

insentif dapat ditawarkan kepada semua orang atau kelompok tertentu. 

3. Pemasar harus memutuskan frekuensi promosi. Frekuensi optimal adalah 

sekitar tiga minggu per kuartal. 

4. Pemasar harus memilih sarana distribusi, sebagai contoh kupon potongan 

harga dapat didistribusikan dalam kemasan, di dalam toko, lewat surat, 

atau dalam iklan. 

5. Manajer pemasaran harus menentukan waktu promosi. 

 

2.5 Perilaku Konsumen 

2.5.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 Tujuan utama dari pemasar adalah untuk melayani serta memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu pemasar perlu memahami 

bagaimana konsumen berperilaku dalam usahanya memenuhi dan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 
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Terdapat berbagai definisi mengenai perilaku konsumen antara lain seperti 

yang dikemukakan oleh Kotler & Keller (2009:166), yaitu : 

“Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka.” 

 

Menurut Engel et al yang dikutip oleh Bilson Simamora (2008:1), 

pengertian perilaku konsumen yaitu : 

“Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

ini”. 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa studi perilaku 

konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan 

sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-

barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka 

beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka 

membeli, seberapa sering  mereka membeli, dan seberapa sering mereka 

menggunakannya. 

 

2.5.2 Model Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler & Keller (2009:178) model Perilaku konsumen dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 
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Perilaku konsumen dimaknai sebagai proses yang dilalui oleh seseorang 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca 

konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhannya, stimuli atau rangsangan datang dari informasi mengenai produk, 

harga, lokasi, dan promosi. Dalam pemasaran jasa ditambah lagi dengan physical 

evidence, people dan process. Para pembeli dipengaruhi oleh rangsangan tersebut, 

kemudian dengan mempertimbangkan faktor lain seperti ekonomi, budaya, 

teknologi maka masuklah segala informasi tersebut kedalam black box konsumen. 

Konsumen akan mengolah segala informasi tersebut dan diambilah kesimpulan 

berupa respon yang muncul produk apa yang dibeli, merek, toko atau dealer, dan 

waktu atau kapan membeli. 

 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan 

pribadi menurut Kotler & Keller (2009:166) adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Budaya  

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen.  

a. Subbudaya (subculture)  

Setiap budaya terdiri dari beberapa  subbudaya  (subculture) yang 

lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, 

agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.  

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial didefinisikan sebagai sebuah stratifikasi sosial atau divisi 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, 

tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagi nilai, 

minat, dan perilaku yang sama. 

2. Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 
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a. Kelompok Referensi  

Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut). Kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan 

(membership group). 

b. Keluarga  

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat.  

c. Peran dan Status  

Posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia menjadi anggota 

berdasarkan peran dan status. Peran (role) terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang 

status. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan 

keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya hidup dan nilai.  

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering 

berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah 

tangga pada satu waktu tertentu. 

b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi  

Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi: penghasilan 

yang dapat dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu). 

c. Kepribadian dan Konsep Diri  

Kepribadian (personality), adalah sekumpulan sifat psikologis 

manusia yang menyebabkan  respons yang relative konsisten dan 
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tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku 

pembelian). 

d. Gaya Hidup dan Nilai  

Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. 

4. Faktor Psikologis 

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan 

keputusan pembelian akhir. Empat faktor psikologis yaitu motivasi, 

persepsi, pembelajaran, dan memori. 

a. Motivasi 

Kebutuhan menjadi motif (motive) ketika kebutuhan itu meningkat 

sampai  tingkat  intensitas yang cukup sehingga mendorong kita 

bertindak. 

b. Persepsi  

Persepsi (perception) adalah proses di mana kita memilih, mengatur, 

dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

dunia yang berarti. 

c. Pembelajaran   

Pembelajaran (learning) mendorong perubahan dalam perilaku kita 

yang timbul dari pengalaman. 

d. Memori   

Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita 

menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. 

 

2.5.4 Proses Keputusan Pembelian 

 Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan 

pembelian pelanggan secara penuh, semua pengalaman mereka dalam 

pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk. 

Dibawah ini terdapat beberapa pengertian proses keputusan pembelian menurut 

Kotler & Keller (2009:184) menyatakan bahwa proses keputusan pembelian 

sebagai berikut : 
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 “Konsumen melalui lima tahap dalam proses keputusan pembelian: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian”. 

 

Sedangkan menurut Nugroho  J. Setiadi (2010:14) menyatakan bahwa : 

“Proses keputusan pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian.” 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa proses keputusan pembelian 

konsumen melewati beberapa tahap yang diawali dengan pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian sampai kepada 

perilaku konsumen pasca-pembelian. 

Pada dasarnya pengambilan keputusan konsumen terhadap suatu produk 

berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan pembeliannya. Pembelian yang 

rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan 

lebih banyak peserta tetapi dalam proses pembelian tertentu. Konsumen harus 

melewati beberapa tahap, yang dikenal dengan ” model tingkat”. Model ini 

menunjukan bahwa konsumen harus melalui 5 (lima) tahapan-tahapan dalam 

proses pembelian dalam sebuah produk. Menurut Kotler & Keller (2009:184) 

tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen yaitu 

 

Gambar 2.2 

Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 
 

 

 

Sumber : Kotler & Keller (2009:185) 
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1. Pengenalan Masalah (Need Recognition) 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah 

atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. 

Dengan rangsangan internal, salah satu kebutuhan maksimum dan menjadi 

dorongan; atau kebutuhan  bisa  timbul akibat rangsangn eksternal. 

2. Pencarian Informasi (Information Search) 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. 

Survei memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari 

semua konsumen  hanya melihat satu toko, dan hanya 30% yang melihat 

lebih dari satu merek peralatan. Keadaan pencarian yang lebih rendah 

disebut perhatian tajam. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih 

reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat 

berikutnya, seseorang dapat memasuki  pencarian informasi aktif: mencari 

bahan bacaan, menelepon teman, melakukan kegiatan online, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Sumber informasi 

terdiri dari empat kelompok, yaitu :  

a. Pribadi  : Keluarga, teman, tetangga, rekan.  

b. Komersial  : Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan.  

c. Publik  : Media massa, organisasi pemeringkat konsumen.  

d. Eksperimental  : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternatives) 

Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses 

evaluasi: Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut 

dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang 

diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. Konsumen akan memberikan 

perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang 

memenuhi kebutuhan. 

Melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Selanjutnya, keyakinan dan sikap mempengaruhi 

perilaku konsumen. Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai 
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merek melalui prosedur penilaian atribut. Konsumen mengembangkan 

sejumlah keyakinan di mana masing-masing merek berdiri atas setiap 

atribut. Model ekspektansi nilai (expectancy-value model) pembentukan 

sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan 

menggabungkan keyakinan merek mereka-positif dan negatif berdasarkan 

arti pentingnya. 

4. Keputusan Pembelian (Purchase Behaviour) 

Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran. Jika konsumen membentuk evaluasi merek, dua 

faktor umum dapat mengintervensi antara maksud pembelian dan 

keputusan pembelian, seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.3 

Langkah-langkah Antara Evaluasi Alternatif dan  

Keputusan Pembelian 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller (2009:189) 
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faktor prediksi perilaku pembelian yang dapat diandalkan sepenuhnya.    

5. Perilaku Pasca Pembelian (Post Purchase Behavior) 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya. Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan 

pembelian. Beberapa perilaku setelah pembelian, antara lain : 

a. Kepuasan pascapembelian  

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen  

kecewa; jika memenuhi harapan, konsumen  puas; jika melebihi 

harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah 

pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal 

menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada 

orang lain.   

b. Tindakan pascapembelian  

Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. 

Di pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin mengabaikan atau 

mengembalikan produk. Konsumen mungkin mencari informasi yang 

memastikan nilai produk yang tinggi. 

c. Penggunaan dan penyingkiran pascapembelian  

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah 

tingkat produksi produk. Semakin cepat pembeli mengkonsumsi 

sebuah produk, semakin cepat konsumen kembali ke pasar untuk 

membelinya lagi. 

 

2.5.5 Peran Pembelian 

 Suatu proses keputusan membeli bukan sekadar mengetahui berbagai 

faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Bilson Simamora (2008:15) 

terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan membeli yaitu : 
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1. Pemrakarsa (initiator) : Orang yang pertama kali menyarankan membeli 

suatu produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influencer) : Orang yang pandangan/nasihatnya 

memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. 

3. Pengambil keputusan (decider) : Orang yang sangat menentukan sebagian 

atau keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, 

kapan hendak membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan dimana 

akan membeli. 

4. Pembeli (buyer) : Orang yang melakukan pembelian nyata. 

5. Pemakai (user) : Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa. 

 

2.5.6 Jenis - Jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

 Pengambilan keputusan oleh konsumen akan berbeda menurut jenis 

keputusan pembelian. Menurut Bilson Simamora (2008:23) membedakan 4 

(empat) tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan 

pembeli dan tingkat perbedaan diantara merek. 

1. Perilaku  pembelian yang rumit (complex buying behavior) 

Perilaku membeli yang rumit membutuhkan keterlibatan yang tinggi 

dalam pembelian dengan berusaha menyadari perbedaan-perbedaan yang 

jelas diantara merek-merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada 

waktu membeli produk-produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko 

dan dapat mencerminkan diri pembelinya. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan (dissonance 

redusing buying behavior) 

Perilaku pembelian semacam ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan 

konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan diantara berbagai 

merek. Perilaku membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang 

harganya mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan membeli secara relative 

cepat karena perbedaan merek tidak terlihat, seperti karpet, keramik, dan 

lain-lain. 
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3. Perilaku pembelian karena kebiasaaan (habitual buying behavior) 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih prosuk secara 

berulang bukan karean merek produk, tetapi karena mereka sudah 

mengenal produk tersebut. Setelah membeli, mereka tidak mengevaluasi 

kembali mengapa mereka membeli produk tersebut karena mereka tidak 

terlibat dengan produk, perilaku ini biasanaya terjadi pada produk-produk 

seperti gula, garam, detergent, dan lain-lain. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi (variety seeking buying 

behavior) 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan 

mencari keragaman dan bukan kepuasan. Jadi merek dalam perilaku ini 

bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Perilaku seperti ini biasanya 

terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen 

sering mencoba merek-merek baru.  

 

2.6 Hubungan Promosi Penjualan dan Proses Keputusan Pembelian 

Konsumen 

 Manusia terbuka terhadap banyak stimuli atau rangsangan seperti 

sentuhan, suasana, warna, aroma, rasa dan lain-lain. Stimuli tersebut dapat kita 

terima memalui indra kita. Rangsangan atau stimuli ini akan menarik perhatian 

konsumen terhadap keberadaan suatu produk. Karena itu pemasar harus 

mengadakan sesuatu yang khusus sebagai stimuli untuk menarik perhatian 

konsumen. 

 Menurut Lee & Johnson (2007) yang dikutip dalam jurnal penelitian Tri 

Yulianti, Baedhowi & Salman Alfarisy Totalia (2013:82), promosi penjualan 

semakin penting bagi organisasi, perusahaan seringkali menggunakan contoh dan 

kupon gratis untuk meraih konsumen ketika mereka memperkenalkan produk 

baru. Dan berdasarkan hasil dari jurnal penelitian Tri Yulianti, Baedhowi & 

Salman Alfarisy Totalia (2013) yang berjudul Pengaruh Promotional Mix 

Terhadap Keputusan Pembelian sepeda motor Yamaha pada masyarakat 
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kecamatan Jebres Surakarta, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel promotional mix yang terdiri dari periklanan (X1), 

personal selling (X2), publisitas (X3), promosi penjualan (X4) secara bersama-

sama terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha (Y). 

 Berdasarkan jurnal penelitian H. Sonny Hersona, Asep Muslihat dan 

Tony Setyawan (2013) dalam jurnal yang berjudul Analisis pengaruh Bauran 

Promosi terhadap Keputusan Pembelian Jasa dilembaga pendidikan Speaking 

Karawang, juga menyatakan bahwa pengaruh bauran promosi terhadap keputusan 

pembelian jasa lembaga pendidikan speaking Karawang adalah positif cukup kuat. 

 Pada era globalisasi ini dimana persaingan antara perusahaan semakin 

tinggi maka perusahaan-perusahaan berusaha menarik konsumen guna 

meningkatkan pangsa pasar. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

melakukan kegiatan promosi penjualan. Menurut Kotler & Keller (2009:219) 

Promosi penjualan (sales promotion) terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian 

besar jangka pendek, dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat 

atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. 

Oleh karena itu para pemasar harus mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen, perusahaan juga perlu mempelajari perilaku konsumen terutama 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses keputusan pembelian. Untuk 

itu, dengan adanya kegiatan promosi penjualan tersebut akan memberikan daya 

tarik dan bisa memberikan rangsangan bagi konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

 Dengan demikian promosi penjualan mempunyai kekuatan yang besar 

mempengaruhi perilaku konsumen, karena hampir tidak ada konsumen yang 

mengabaikan promosi penjualan sebelum melakukan proses pembelian produk. 

 


