
BAB II 

BAHAN RUJUKAN  

2.1. Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dapat diartikan secara sosial maupun manajerial. Pengertian sosial 

menunjukkan peran yang dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Definisi 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009;5) secara sosial 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 .  

Untuk pengertian managerial, pemasaran sering digambarkan sebagai seni 

menjual produk-produk. Sedangkan pengertian pemasaran menurut AMA (American 

Marketing Association) yang dikutip dari Kotler dan Keller (2009;5) adalah 

sebagai berikut:  

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaiaan proses 
untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 
pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya .   

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi mulai dari 

perencanaan menciptakan produk dan jasa sampai dengan penyaluran produk untuk 



menciptakan nilai pelanggan dan hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Hal 

tersebut dilakukan dalam upaya perusahaan mencapai tujuannya.   

2.1.2   Manajemen Pemasaran 

Manajemen Pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

pelaksanaan dari aktivitas pemasaran. Dengan menerapkan ilmu Manajemen 

Pemasaran, perusahaan dapat menentukan pasar yang dituju dan membina hubungan 

yang baik dengan pasar sasaran tersebut. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan 

Keller (2009 ; 5) :  

Manajemen pemasaran (marketing management) adalah sebagai seni 
dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 
menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 
mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul .  

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Sunarto, SE., MM (2006 ;13)  

Manajemen pemasaran adalah sebagai pelaksanaan tugas untuk 

mencapai pertukaran yang diharapkan dengan pasar sasaran .  

Dari kedua pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen 

Pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perusahaan 

atau organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan pasar 

sasaran tersebut.   



2.2  Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran adalah titik sentral dari terjadinya kegiatan Pemasaran. 

Tanpa adanya alat-alat Pemasaran tersebut, maka tidak akan terjadi kegiatan 

Pemasaran. Untuk menghadapi persaingan, perusahaan berusaha meningkatkan 

keputusan pembelian konsumen dengan cara mengkombinasikan variabel-variabel 

dalam bauran pemasaran (marketing mix), seperti produk dengan harga, distribusi 

dengan promosi, produk dengan distribusi, produk dengan promosi dan seterusnya. 

Menurut Menurut Kotler dan Amstrong (2007; 52), definisi bauran pemasaran 

adalah: 

Marketing mix is the set of controllable, tactical Marketing tools that the 

firm blends to produce the response it wants in target market .  

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa bauran pemasaran adalah 

rangkaian alat-alat yang dapat dikendalikan, yang berfungsi sebagai strategi 

pemasaran yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat respon yang diinginkan 

dari pasar sasaran. 

Kotler dan Amstrong (2007; 52) juga menjelaskan bahwa ada 4 komponen 

yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal 

dengan sebutan 4 Ps, seperti yang tertera pada gambar berikut:     



 
Gambar 2.1 

The four Ps of the Marketing mix             

Sumber : Kotler dan Amstrong (2007; 53) 

1. Product 

Product (produk) berarti barang dan jasa yang dikombinasikan oleh perusahaan 

yang akan disampaikan kapada target market.  

Menurut Kotler dan Keller (2007;4) mendefinisikan produk yaitu : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan.

   

Produk dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan 

wujudnya yaitu : 
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Non durable goods (barang yang tidak tahan lama) adalah barang-barang 

berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali 

penggunanan. 

Contoh : sabun 

 

Durable goods (barang tahan lama) adalah barang berwujud yang 

biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali. 

Contoh : lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. 

 

Service (jasa) adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak 

terpisahkan dan mudah habis. Akibatnya, produk ini biasanya memerlukan 

pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian 

lebih tinggi. 

Contoh : salon, jasa bank dan perbaikan barang. 

2. Price 

Price (harga) adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

Menurut Fandy Tjiptono dalam bukunya Pemasaran Strategik (2008;465) 

menyatakan bahwa harga, yaitu : 

Harga adalah jumlah uang (satuan moneter) atau aspek lain (non 

moneter) yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang 

diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.

 

3. Place/Distribution 

Place (tempat/saluran distribusi) termasuk aktifitas dari perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. 



Menurut Buchari Alma (2007;49), saluran pemasaran atau saluran distribusi 

adalah : 

Lembaga yang saling terkait untuk menjadikan produk atau jasa siap 

digunakan atau dikonsumsi .   

Meskipun perantara pemasaran pada dasarnya merupakan faktor lingkungan 

yang berada di luar jangkauan perusahaan, seorang eksekutif perusahaan tetap 

mempunyai ruang gerak yang besar sekali pada waktu ia berhubungan dengan 

mereka. Tanggung jawab perusahaan adalah (1) memilih dan mengelola saluran 

perdagangan mana yang dipakai menyalurkan produk agar dapat mencapai pasar 

yang tepat dalam waktu yang tepat pula, (2) mengembangkan sistem distribusi 

untuk pengiriman dan penanganan produk secara fisik melalui saluran ini. 

4. Promotion 

Promotion (promosi) adalah aktifitas untuk mengkomunikasikan berbagai 

keunggulan yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market untuk 

membeli produk tersebut. 

Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Djaslim Saladin (2003:171) 

mengungkapkan bahwa promosi, yaitu : 

Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan 

yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan . 

Dari keempat komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan faktor internal dari perusahaan, dimana perusahaan mempunyai 



kemampuan untuk mengendalikannya dan mempengaruhi respon dari pasar 

sasaran.    

Sebenarnya perbedaan secara yang tegas antara barang dan jasa sering kali 

sukar dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang sering kali disertai 

dengan jasa-jasa tertentu dan sebaliknya, pembelian suatu jasa seringkali 

melibatkan barang-barang yang melengkapinya. Meskipun demikian, jasa dapat 

diartikan menurut Kotler dan Keller (2007 ; 42) yang dialihbahasakan oleh 

Benyamin Molan adalah sebagai berikut : 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu . 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat jelaskan bahwa jasa 

merupakan aktivitas yang dapat mengakibatkan suatu pertukaran. Tanpa adanya 

suatu perpindahan akan kepemilikan yang dalam pelaksanannya didukung oleh 

produk fisik. 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan 

(2007;44). Empat elemen bauran pemasaran juga penting dalam pemasaran jasa. 

Akan tetapi, dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang dapat dikontrol 

dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen-elemen tersebut adalah : 

1. Orang (People or Participants)  

Yaitu semua pelaku yang menawarkan sebagian penyajian jasa dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. 



2. Bukti Fisik (Physical Evidence)  

Yaitu lingkungan fisik dimana jasa disampaikan, dan dimana perusahaan dan 

konsumennya berinteraksi dan setiap komponen tangible memfasilitasi atau 

komunikasi jasa tersebut. 

3. Proses (Process)  

Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas dimana jasa yang 

disampaikan merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

Dengan demikian 4 P s yang pada mulanya menjadi bauran pemasaran, 

kemudian menjadi 7 P s. Adapun 7 P s tersebut adalah produk (product) yaitu 

kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, harga 

(price) yaitu sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan 

produk, distribusi (place) yaitu kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia 

bagi konsumen sasaran, promosi (promotion) yaitu semua kegiatan yang 

mengkonsumsi jasa produk dan menganjurkan pelanggan sasaran untuk membelinya, 

orang atau partisipasi (people or participants) yaitu semua pelaku yang menawarkan 

sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli, bukti fisik 

(physical evidence) yaitu lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana 

konsumennya berinteraksi dan setiap komponen tangible memfasilitasi atau 

komunikasi jasa tersebut, proses (process) yaitu semua prosedur aktual mekanisme 

dan aliran aktivitas dimana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau 

operasi jasa.   



2.3 Promosi 

Promosi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan 

terhadap konsumen dan perantara dengan tujuan menyampaikan informasi yang 

bersifat memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan kembali akan segala sesuatu 

mengenai produk yang dihasilkan atau dipasarkan. 

Pengertian promosi menurut Tjiptono (2008:219) dalam buku Strategi 

Pemasaran: 

Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 
Yang dimaksaud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 
pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

  

Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2007:179): 

Promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa.

 

Sedangkan menurut Rambat Lupiyaadi (2001:108) mendefinisikan: 

Promosi sebagai salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa.

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen melainkan juga 

sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian sesuai 

keinginan dan kebutuhannya.  



2.3.1 Bauran Promosi 

Stanton mengemukakan suatu pengertian mengenai bauran promosi yang 

dikutip oleh Saladin (2002;172) adalah sebagai berikut: 

Bauran promosi (promotion mix) adalah kombinasi dari penjualan tatap 

muka, periklanan, promosi penjualan, publisiti, dan hubungan 

masyarakat yang membantu  pencapaian tujuan perusahaan.

  

Menurut Lamb, Hair, dan McDaniel (2001;161-165) ada enam faktor yang 

perlu diperhatikan dalam menentukan bauran promosi yang efektif, yaitu: 

1. Sifat Produk 

Karakteristik produk dapat mempengaruhi bauran promosi. Misalnya, suatu 

produk dapat diklasifikasikan baik sebagai produk bisnis maupun produk 

konsumen. Promosi bagi produk konsumen dua kali lebih penting 

dibandingkan dengan produk bisnis. 

2. Tahapan dalam Daur Hidup Produk 

Tahapan produk dalam daur hidup produk merupakan faktor besar dalam 

mendesain suatu bauran promosi. 

a. Tahap Perkenalan, tujuan dasar dari promosi adalah untuk 

menginformasikan kepada target bahwa produk tersedia dan membujuk 

konsumen untuk mencoba. 

b. Tahap Pertumbuhan, bauran promosi mungkin bergeser. Seringkali suatu 

perubahan diperlukan karena ditargetkan jenis pembeli potensial yang 



berbeda strategi promosi menekankan perbedaan keunggulan 

dibandingkan produk pesaing. 

c. Tahap Dewasa, karena persaingan semakin ketat, promosi penjualan   

kembali difokuskan sebagaimana penjual produk mencoba untuk 

meningkatkan pangsa pasarnya. 

d. Tahap Penurunan, semua promosi khususnya pemasangan iklan dikurangi. 

3. Karekteristik Target Pasar 

Suatu target pasar dikarakteristikan oleh calon pelanggan yang luas, pembeli 

yang memiliki informasi yang sangat banyak dan pembeli ulang yang loyal 

terhadap suatu merek umumnya memerlukan suatu bauran promosi dengan 

lebih banyak periklanan dan promosi penjualan dan lebih sedikit penjualan 

pribadi. 

4. Jenis Keputusan Pembelian 

Bauran promosi juga tergantung pada jenis keputusan pembelian. Suatu tahap 

yang dilakukan konsumen setelah adanya kesadaran akan adanya kebutuhan, 

pengumpulan informasi, lalu masuk tahap seleksi, sampai adanya keputusan 

pembelian 

Misalnya, produk yang lebih baik, lingkungan pasar.  

5. Dana Yang Tersedia 

Ketika dana keuangan tersedia untuk memungkinkan suatu bauran elemen 

promosi, sebuah perusahaan pada umumnya akan mencoba untuk 

mengoptimalkan tingkat pengembalian pada biaya promosinya, sementara 



meminimalkan biaya per kontak (cost per contact) atau biaya untuk 

menjangkau satu target pasar. 

6. Strategi Push and Pull 

Strategi mendorong (push strategy) adalah usaha perusaahaan menggunakan 

promosi penjualan untuk secara agresif mempromosikan kepada konsumen. 

Sedangkan strategi menarik (pull strategy) adalah usaha perusahaaan 

menggunakan dana sebanyak mungkin untuk iklan dan promosi konsumen 

guna menciptakan permintaan konsumen.  

2.3.2 Tujuan Promosi 

Tujuan utama dari komunikasi pemasaran atau promosi adalah untuk 

mencapai beberapa audiens untuk mempengaruhi perilaku mereka. Ada beberapa 

langkah lanjutan dalam mencapai tujuan tersebut, seperti membangun perilaku 

konsumen yang menguntungkan. Bearden, dkk (2004;375-379) menjelaskan tujuan 

utama dari komunikasi pemasaran ini sebagai berikut: 

1. Informing 

Menginformasikan konsumen potensial atau konsumen masa yang akan 

datang tentang produk adalah fungsi komunikasi pemasaran yang penting. 

Setiap saat sebuah produk baru diluncurkan dan di promosikan, 

komunikasi pemasaran memberikan informasi kepada audiens atau target 

market tentang produk tersebut.  



2. Persuading 

Komunikasi pemasaran atau promosi akan berkonsentrasi untuk 

mempengaruhi konsumen untuk membeli apa yag ditawarkan perusahaan 

ke pasar. 

3. Reminding 

Ketika konsumen menyadari mereka perusahaan dan memiliki perilaku 

yang positif terhadapnya, mengingatkan konsumen akan manfaat produk 

dan meyakinkan mereka telah membuat keputusan yang tepat.  

2.3.3 Alat-alat Promosi 

Pemasar mengembangkan promosi (promotion) untuk mengkomunikasikan 

informasi mengenai produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk 

membelinya. Untuk menciptakan dan memelihara keunggulan pembeda dari apa yang 

ditawarkan pesaing maka sebagian besar produk dan merek yang berhasil 

membutuhkan promosi.  

Menurut Freddy Rangkuti  (2009:23), beberapa alat promosi atau lebih 

dikenal dengan bauran promosi terdiri dari lima sarana promosi, yaitu: 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya, melalui 

berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga nirlaba serta 

individu. 



Periklanan diartikan sebagai bentuk prestasi nonpersonal yang dibayar oleh 

sponsor untuk mempresentasikan gagasan atau ide promosi dari barang atau 

jasa tertentu. Pada iklan biasanya ditampakkan organisasi yang 

mensponsorinya. Dalam praktiknya, iklan telah dianggap sebagai manajemen 

citra yang bertujuan menciptakan dan memelihara cipta dan makna dalam 

benak konsumen dan tujuan aknir dalam iklan adalah bagaimana 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Periklanan dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan media sebagai berikut: 

1. Media Cetak 

 

Surat Kabar 

Surat kabar merupakan media periklanan yang paling efektif. Dengan 

demikian, periklanan dalam media ini harus diusahakan mendapat 

kesan yang positif di mata masyarakat karena media ini lebih banyak 

dibaca oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, media ini juga 

mempunyai kelemahan karena pada umumnya surat kabar hanya dibaca 

sekali kemudian dibuang sehingga kurang mendapat perhatian dan 

pembaca.  

 

Majalah 

Media ini hampir sama dengan surat kabar, tetapi media ini hanya 

diterbitkan untuk orang-orang yang khususnya mempunyai rasa dan 

perhatian yang sama pada segmen tertentu saja. 

 



 
Brosur dan Leaflet 

Brosur merupakan selebaran yang dikirim atau diberikan ke berbagai 

perusahaan maupun perorangan yang dianggap sebagai pembeli 

potensial, sedangkan leaflet berisi informasi mengenai produk dan 

harga. 

 

Direct Mail 

Direct Mail adalah surat penawaran yang dikirimkan kepada pembeli 

potensial dan mencantumkan fasilitas yang tersedia dengan penawaran 

dan harga khusus. 

2. Media Elektronik 

Media elektronik adalah media yang paling efektif dan banyak digunakan 

oleh perusahaan karena media ini dapat menjangkau semua lapisan 

masyarakat. Media elektronik terdiri atas media audio dan audio visual. 

 

Media Audio 

Media audio merupakan media yang hanya dapat didengar, dalam hal 

ini adalah radio dan telepon. Media audio yang lebih banyak digunakan 

adalah radio karena pengiklanan pada media ini biayanya relatif murah. 

Di samping itu, karena sifatnya audio maka tidak diperlukan 

keterampilan khusus untuk menyampaikan pesan yang disampaikan 

seperti halnya yang disampaikan dalam media cetak yang memerlukan 

kecakapan untuk memahami pesan yang disampaikan.  

 



 
Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar. 

Dalam hal ini yang termasuk dalam media audio visual adalah televisi, 

internet, dan bioskop. Media ini harganya relatif mahal sehingga benar-

benar diperlukan keterampilan khusus dan kecakapan dalam proses 

penyampaiannya. Media ini cukup efektif karena dapat menimbulkan 

imajinasi tentang produk pada konsumen dan juga tidak harus memiliki 

keterampilan khusus dalam memahami pesan yang disampaikan. 

3. Media Outdoor (Luar Ruangan) 

 

Billboard 

Billboard merupakan iklan yang dipasang pada papan-papan besar 

bergambar yang dianggap strategis, mudah dilihat di jalan raya yang 

ramai dilalui oleh kendaraan. Media ini hanya bersifat mengingatkan 

sehingga diperlukan pesan yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan 

gambar yang menarik. 

 

Signboard 

Media ini berupa papan-papan kecil dengan gambar petunjuk arah 

suatu lokasi tertentu. Media ini ditempatkan pada jalan yang menuju 

lokasi tersebut. 

 

Umbul-umbul 

Media ini menampilkan gambar dengan warna yang mencolok sehingga 

memberikan suasana yang meriah. 



 
Sticker 

Sticker merupakan iklan yang dipasang pada kendaraan-kendaraan 

umum seperti bus kota dan taksi. Umumnya, pemasangan iklan 

menggunakan sticker dipilih untuk kendaraan umum yang melalui jalur 

padat. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah salah satu kegiatan promosi untuk melakukan 

rangsangan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2003), promosi penjualan adalah intensif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan dari produk atau jasa. Jadi, promosi 

penjualan merupakan kegiatan promosi yang dapat mendorong pembelian oleh 

konsumen, dan yang dapat meningkatkan efektivitas para distributor atau retail. 

Dengan mengadakan pameran, display, eksibisi, peragaan dan berbagai kegiatan 

penjualan lainnya, yang dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tidak rutin. Dalam 

promo penjualan ini perusahaan menggunakan alat-alat tertentu seperti hadiah, 

paket harga, peragaan, pameran, demonstrasi dan contoh barang. 

Ciri-ciri promosi penjualan adalah komunikasi, insentif dan undangan. Dari 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar promosi penjualan 

diorientasikan pada pengubahan perilaku pembelian konsumen dengan segera. 

3. Publisitas (Publicity) 

Publisitas merupakan usaha untuk merangsang permintaan terhadap suatu produk 

secara nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat komersial tentang 



produk tersebut dalam media tercetak atau tidak, maupun hasil wawancara yang 

disiarkan dalam media tersebut. 

Kotler dan Amstrong (2003) menjelaskan bahwa publisitas adalah aktivitas untuk 

mempromosikan perusahaan atau produknya dengan memuat berita mengenai 

subjek itu tanpa dibayar oleh sponsor. 

Pada publisitas, informasi yang tercantum bukan berupa iklan, melainkan 

berupa berita. Biasanya, individu atau lembaga yang dipublikasikan tidak 

mengeluarkan biaya dan tidak dapat mengawasi pengungkapan beritanya. 

Publisitas mengandung unsur-unsur berita yang menarik sehingga dapat menarik 

media massa untuk ikut serta menyiarkan meskipun tidak menerima bayaran. 

Alat komunikasi umum yang digunakan pada saat melakukan publikasi 

adalah pers, pidato atau seminar, laporan tahunan, dan donasi serta hubungan 

masyarakat. Ciri atau penampilan publisitas ditambah dengan tiga kualitas 

khusus, yaitu: 

a. Nilai kepercayaan yang tinggi. Artikel dan berita di media biasanya lebih 

otentik dan lebih dipercaya oleh pembaca daripada iklan. 

b. Dorongan keluar. Publisitas dapat menjangkau banyak pihak menghmdari 

wiramaga atau iklan. Pesan yang sampai ke pembeli berupa berita, bukan 

suatu komuni kasi penjual langsung. 

c. Dramatisasi. Iklan dan publisitas mempunyai potensi untuk mendramatisasi 

suatu perusahaan atau produk.  



4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan perseorangan adalah interaksi antar individu, saling bertemu 

muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan 

dengan pihak lain. 

Penjualan perseorangan ini merupakan alat promosi yang berbeda dari 

periklanan karena penjualan perseorangan menggunakan orang atau individu 

dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan orang 

secara individu dapat lebih fleksibel dibandingkan alat-alat promosi lainnya. 

Hal ini adalah karena terjadi interaksi personal langsung antara seorang 

pembeli potensial dan seorang salesman, di mana salesman dapat mengetahui 

keinginan, motif, dan perilaku konsumen sekaligus dapat melihat reaksi 

konsumen mengenai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Alat komunikasi umum yang digunakan pada personal adalah: 

presentasi penjualan, pertemuan penjualan (gathering), program intensif dan 

sampel wiraniaga.  

Jenis wiraniaga penjualan dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 

a. Retail Selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan 

melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. 

b. Field Selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan di luar 

perusahaan, yaitu dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah, 

perusahaan, kantor-kantor, dan lain-lain. 



c. Excecutif Selling, dimana pimpinan perusahaan bertindak sebagai tenaga 

penjualan yang melakukan penjualan. 

 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat 

untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang 

langgeng penggunaan surat langsung, telepon, televisi respons langsung, e-mail, 

internet, dan sarana lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen 

tertentu.  

2.3.4 Anggaran Biaya Promosi 

Menurut Saladin (2003:127) mengukur besarnya biaya promosi ada empat 

metode: 

1. Metode semampunya, yaitu berdasarkan perkiraan mengenai kemampuan 

mereka 

2. Metode persentase penjualan, yaitu berdasarkan persentase tertentu dari 

penjualan (terakhir atau yang diharapkan) atau persentase dari harga jualnya. 

3. Metode sejajar dengan pesaing, yaitu berdasarkan biaya promosi yang sesuai 

dengan biaya yang dikeluarkan pesaing 

4. Metode tugas dan sasaran, yaitu dengan cara menentukan sasaran khusus 

mereka, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai 

sasaran tersebut dan menghitung berapa biayanya. 



2.3.4.1 Pengertian Anggaran Biaya Promosi 

Perusahaan perlu mengadakan perencanaan dan pengendalian biaya promosi 

dengan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu diperlukan 

adanya anggaran biaya promosi.  

Anggaran biaya promosi merupakan suatu rencana mengenai jumlah dana 

yang disiapkan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Untuk itu diperlukan adanya anggaran biaya promosi dengan tepat untuk menghindari 

biaya yang berlebihan dari apa yang telah dianggarkan.  

Penetapan anggaran biaya promosi adalah penting  guna memberikan 

pedoman bagi manajer pemasaran. Hal ini penting untuk menduga mengenai sumber 

daya yang tersedia sebelum pesan dan media dapat ditentukan dan pesan disini 

berisikan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh manajer pemasaran dalam 

mempromosikan suatu produk (menginformasikan, membujuk, mengingatkan).  

2.3.4.2 Fungsi Anggaran Biaya Promosi 

Sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya yang terpadu, penyusunan 

anggarran biaya promosi yang baik akan menyentuh semua bagian kegiatan dalam 

perusahaan yang merupakan cerminan seluruh kegiatan operasional secara terpadu. 

Adapun fungsi anggaran biaya promosi adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman kerja 

Anggaran promosi berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta 

target yang harus dicapai oleh aktivitas perusahaan diwaktu yang akan datang.  



2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang 

erdapat dalam perusahaan agar dapat saling menunjang dan saling bekerja sama 

dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sehingga kelancaran 

jalannya perusahaan akan terjamin. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja 

Anggaran promosi dapat digunakan sebagai tolak ukur dan alat pembanding 

dalam menilai realisasi kegiatan perusahaan yaitu dengan membandingkan antara 

apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja 

perusahaan untuk menilai keberhasilan yang dicapai perusahaan.  

Berhasil tidaknya penggunaan, modifikasi dan pelaksanaan serta realisasi 

anggaran sangat tergantung pada pelaksanaannya. Anggaran yang baik dan sempurna 

tidak menjamin bahwa realisasi anggaran juga akan baik tanpa keterlibatan 

manajemen yang andal dan berbakat.  

2.3.4.3 Metode Penetapan Anggaran Biaya Promosi 

Penetapan anggaran biaya promosi adalah penting guna  memberikan 

pedoman bagi manajer pemasaran. Hal ini penting untuk menduga mengenai sumber 

daya yang tersedia sebelum pesan dan media dapat ditentukan dan pesan disini 

berisikan tujuan yang ditentukan oleh manajer pemasaran dalam mempromosikan 

suatu produk.  



Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan 

besarnya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi. Ada sejumlah cara untuk 

menyiapkan anggaran promosi. Menurut Gregorius (2002;173-174) terdapat empat 

metode penetapan anggaran promosi, yaitu: 

1. Metode dapat Terjangkau (Affordable Method) 

Yaitu menetapkan besarnya anggaran promosi berdasarkan kemampuan 

finansial perusahaan atau dana yang tersdia di perusahaan. Sekalipun metode 

ini sangat mudah diterapkan, namun metode yang sederhana ini mengabaikan 

peranan promosi penjualan. Selain itu anggaran tahunan menjadi tidak pasti, 

sehingga sulit untuk melakukan perencanaan jangka panjang. 

2. Metode Presentase (Percentage of Sales-Method) 

Yaitu menetapkan anggaran promosiberdasarkan presentase tertentu dari 

penjualan (baik penjualan saat ini maupun prediksi penjualan) atau berdasarkan 

persentase dari harga jual. 

a. Metode Paritas Kompetitif (Competitive-Parity Method) 

Yaitu menetapkan anggaran promosi untuk mencapai paritas share-of voice 

dengan para pesaing. Dengan kata lain, besarnya pengeluaran promosi 

perusahaan harus sama atau proposional dengan pengeluaran promosi para 

pesaing. 

b. Metode Tujuan dan Tugas (Objective and Task Method) 

Yaitu menentukan anggaran promosi melalui beberapa langkah sistematis 

yang terdiri atas menentukan tujuan spesifik, menetapkan tugas-tugas yang 



harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dan 

memperkirakan biaya pengimplementasian tugas-tugas tersebut. Jumlah 

keseluruhan biaya yang dibutuhkan akan menjadi anggaran promosi yang 

diajukan. 

Banyak perusahaan mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan penganggaran 

promosi yang dibuat berdasarkan kebijaksanaan sendiri tanpa mengacu pada metode 

yang ada. Namun jika memang perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan efektivitas promosi dan efisiensi anggaran kegiatan promosi yang 

dilakukannya, maka perusahaan tersebut tidak dapat hanya menetapkan suatu metode 

secara murni ataupun hanya mengandalkan kebijaksanaannya sendiri. Metode-metode 

yang ada hanya dapat diterapkan sebagai perbandingan dan pertimbangan untuk 

perhitungan penganggaran promosi, yang harus disesuaikan oleh perusahaan, dengan 

tetap harus mengacu padatujuan utama perusahaan tersebut.  

2.3.5 Penetapan Harga Promosi 

Perusahaan-perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga 

untuk merangsang pembelian awal: 

 

Penetapan harga pemimpin-rugi (loss-leader pricing). Pasar swalayan dan toko 

serba ada sering menurunkan harga untuk merek-merek yang sangat terkenal 

untuk merangsang lalu lintas penjualan selanjutnya.  



 
Penetapan harga peristiwa khusus (special event pricing). Penjual akan 

menetapkan  khusus pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak 

pelanggan. 

 

Rabat tunai (cash rebate). Perusahaan-perusahaan mobil dan perusahaan-

perusahaan barang Konsumen lainnya menawarkan rabat tunai untuk mendorong 

pembelian produk-produk produsen dalam suatu kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Pembiayaan bunga rendah (low interest financing). Alih-alih menurunkan 

harga-harga perusahaan tersebut dapat menawarkan pembiayaan bunga rendah 

kepada pelanggannya.  

 

Masa pembayaran yang lebih lama (longer payment terms). Penjual, 

khususnya bank hipotik dan perusahaan mobil, memperpanjang pinjaman untuk 

periode yang lebih  lama dan dengan demikian menurunkan cicilan bulanan.  

 

Garansi dan kontrak perbaikan (warranty and service contract). Perusahaan-

perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan menambahkan garansi atau 

kontrak perbaikan gratis atau berbiaya rendah. 

 

Diskon psikologis (psychological discounting). Strategi ini melibatkan 

penetapan harga yang pura-pura ditinggikan dan kemudian menawarkan produk 

tersebut dengan penghematan yang lumayan besar.   



2.3.6 Memilih Bauran Promosi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemasar dalam pemilihan alat promosi: 

1. Ciri-ciri alat promosi 

2. Tipe dasar produk, harus menciptakan: 

 

Kesadaran 

 

Pengertian 

 

Pengingat yang efisien 

 

Pembuka jalan 

 

Meyakinkan kembali.  

2.3.7 Menyeleksi Alat-alat Promosi  

Dalam mempergunakan alat-alat promosi, harus memperhitungkan jenis 

pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing dan efektivitas biaya untuk setiap alat. 

Jenis alat-alat promosi, diantaranya : 

 

Sampel contoh, merupakan tawaran produk gratis atau percobaan 

gratis kepada konsumen dan diharapkan mereka menyukai produk 

tersebut sehingga melakukan pembelian ulang. 

 

Kupon, yaitu   semacam    sertifikat   yang   memberi    hak   kepada 

pemegangnya, sehingga dapat menghemat pembelian produk tertentu. 

 

Kemasan harga khusus atau paket harga, yaitu potongan harga lebih 

rendah daripada harga biasa kepada konsumen yang diterapkan pada 

label atau bungkus. 



 
Premi, yaitu barang dagangan yang ditawarkan dengan harga sangat 

rendah atau bahkan gratis sebagai suatu insentif bila orang membeli 

produk tersebut. 

 

Trading stamp atau stiker dagang, merupakan jenis premi khusus yang 

diterima konsumen yang membeli produk, kemudian mereka bisa 

menembus barang produk tersebut di pusat penebusan stiker dagang. 

 

Demonstrasi, yaitu pertunjukan yang dilakukan untuk membuktikan 

keefektifan atau cara penggunaan produk. 

 

Tawaran uang kembali (money-refund offer), yaitu pengembaiian uang 

kepada   konsumen   apabila   terjadi   ketidaksesuaian   antara   produk 

dengan harga atau terjadi kerusakan produk yang dibeli berdasarkan 

perjanjian. 

 

Promosi dagang, merupakan penawaran tunjangan pembelian, yaitu 

penawaran potongan harga pada setiap pembelian selama jangka waktu 

tertentu. 

 

Pemajangan   di   tempat pembelian,   yaitu   pemajangan   di   tempat 

pembelian untuk menarik pembeli. 

 

Pameran dagang, yaitu memamerkan produk-produk yang dihasilkan 

kepada pembeH untuk dapat memberitahukan kepada pembeli tentang 

produk perusahaan tersebut. 

 

Kontes, yaitu dengan mengundang para kosumen untuk mengumpu!- 

kan sesuatu. 



 
Undian,   yaitu   mengajak   konsumen   untuk   mengumpulkan   nama 

mereka untuk diundi. 

 

Permainan, yaitu  memberi  sesuatu  kepada konsumen  setiap  kali 

mereka memberi  nomor bingo, huruf yang hilang  mungkin  bisa 

membantu konsumen untuk memenangkan hadiah.  

2.3.8 Melaksanakan dan Mengendalikan Program Promosi  

Rencana pelaksanaan dengan memperhitungkan waktu persiapan (lead 

time) dan waktu penjualan (sell-off time) sampai program diluncurkan. Program 

tersebut mencakup : 

> Perencanaan awal 

> Rancangan modifikasi kemasan 

> Bahan-bahan yang diposkan atau dibagi-bagikan kerumah-rumah. 

> Persiapan iklan 

> Bahan-bahan yang akan dijual 

> Daftar wiraniaga 

> Rencana alokasi penyalur 

> Pembelian atau pencetakan premi khusus atau pengemasan barang khusus 

> Produksi awal dari persediaan dan rencana bertahap di pusat-pusat 

distribusi agar dapat mengeluarkan produk itu pada suatu waktu 

sampai saat program diluncurkan. 

 



2.3.9 Mengevaluasi Hasil Promosi  

Ada 4 (empat) metode untuk mengukur efektivitas promosi: 

1. Membandingkan penjualan sebelum, sewaktu dan sesudah promosi. 

2. Duta panel konsumen, yang mengungkapkan macam-macam orang 

menanggapi promosi dan apa yang mereka lakukan setelah promosi. 

3. Survei konsumen, jika dibutuhkan banyak, untuk mengetahui berapa 

banyak yang mengingat promosi, bagaimana pendapat mereka tentang 

promosi itu, berapa orang yang mengambil keuntungan dari promosi tersebut 

dan bagaimana promosi tersebut mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih 

produk 

4. Melalui percobaan mengenai berbagai macam hal, misalnya nilai insentif, 

jangka waktu dan media distribusinya.             


