
BAB II 
BAHAN RUJUKAN 

 
2.1  MANAJEMEN 

2.1.1  PENGERTIAN MANAJEMEN 

 Tumbuh kembangnya sebuah perusahaan akan di tentukan oleh 

seberapa besar tingkat kemampuan dari para manajernya, karna pada dasarnya 

kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) 

sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. oleh karna itu manajemen mutlak 

sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan.  

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang berarti 

mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien, Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi manajemen merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. beberapa definisi manajemen 

diantaranya adalah : 

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya “Manajemen 
(Dasar Pengertian dan Masalah), (2004;226) bahwa manajemen adalah  

“Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan tertentu”. 

 Definisi menurut Andrew F. Sikula (2004 :03), pengertian manajemen 

adalah : 

Managemen in general refers to planning, organizing, controlling, 
staffing, leading, motivating, communicating and, decision making 
activities performed by any organization in order to coordinate the 
varied resources of the enterprise so as to bring an efficient 
creation of some product or service. 
  
 
Artinya : 



Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas 

perencanaan,pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang di lakukan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau 

jasa secara efisien. 

Sedangkan George R. Terry (2003;10). “Prinsip-prinsip Management”. 

Menyatakan bahwa yang dimaksud manajemen adalah : 

“Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni, ilmu yang bersifat 
dinamis serta seni merupakan pengetahuan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan dan kreativitas yang didasarkan pada kondisi 
pemahaman ilmu manajemen”. 
Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen merupakan suatu proses pengelolaan kegiatan dan sumber 

perusahaan secara efektif dan efisien dengan usaha bersama semua pihak 

didalam perusahaan sehingga dapat dicapai tujuan dari perusahaan. 

Berdasarkan definisi diatas manajemen dapat diartikan sebagai seni yang 

mengandung arti bahwa kemampuan atau keterampilan pribadi, suatu proses 

adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan 

sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau 

keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan. 

Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu : 

a) Perencanaan (Planning) 
Perencanaan (planning), adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, 

prosedur, metode, system, anggaran dan standard yang di butuhkan untuk 

mencapai tujuan. 

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi 

tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-

tujuannya itu. disamping itu, rencana memungkinkan : 



• Organisasi bisa memperoleh dan mengingatkan sumber daya-sumber 

daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. 

• Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih,dan 

• Kemajuan dapat terus di monitor dan di ukur, sehingga tindakan korektif 

dapat di ambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. 

Pada dasarnya perencanaan kreatif merupakan pekerjaan penentuan 

factor-faktor, kekuatan, pengaruh dan hubungan-hubungan dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

 

b) Pengorganisasian (Organizing) 
Pengorganisasian (organizing) adalah penentuan sumber daya-sumber 

daya dan kegiatan-kegiatan yang di butuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok 

kerja yang akan dapat ”membawa” hal-hal tesebut kearah tujuan. penugasan 

tanggung jawab tertentu dan kemudian, pendelegasian wewenang yang di 

perlukan individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini 

menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan 

dikoordinasikan. 

 

c) Penyusunan personalia (Staffing) 
Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan (recruitment), latihan 

dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para 

karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.  

Dalam pelaksanaan fungsi ini manajemen menentukan persyaratan-

persyaratan mental, pisik dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada 

melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan dan 

kemudian menarik karyawan yang di perlukan dengan karakteristik-

karakteristik personalia tertentu – seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan, 

dan pengalaman. Beberapa literature manajemen memasukan fungsi staffing 

sebagai bagian dari fungsi organizing. 



 

d) Pengarahan (Leading) 
Sesudah rencana dibuat, organisasi di bentuk dan disusun personalianya, 

langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju 

tujuan yang telah di tentukan. Pungsi pengarahan (leading). Secara 

sederhana, adalah untuk membuat mendapatkan para karyawan melakukan 

apa yang di inginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan 

kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan 

kepemimpinan seperti komunikasi, motipasi, dan disiplin. 

Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut 

aspek-aspek abstrak proses manejemen, kegiatan pengarahan langsung 

menyangkut orang-orang dalam organisasi.  

 

e) Pengawasan (Controlling) 
Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa pungsi pengawasan 

(controlling) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. 

Pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negative. Pengawasan 

positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan 

efisien dan efektif. Pengawasan negative mencoba untuk menjamin bahwa 

kegiatan yang tidak di inginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi 

kembali. 

Fungsi pengawasan  pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu : 

• Penetapan standar pelaksanaan 

• Penentuan ukuran-ukuranpelaksanaan 

• Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

• Pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan bila pelaksanaan 

menyimpang dari standar. 

 



2.1.2  PENGERTIAN PEMASARAN  
Pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan. Sehingga kebutuhan untuk mengelola dan mengembangkan suatu 

usaha dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya teknologi yang terus 

berkembang memaksa para pengusaha untuk bisa terus menciptakan gagasan 

baru bagi perusahaan, dalam hal ini bagian marketinglah yang sangat berperan 

penting dalam mengawali terjadinya proses jual beli sebuah produk pada 

perusahaan. 

Dikalangan masyarakat, khususnya dalam masyarakat bidang usaha, 

mereka kebanyakan belum mengenal lebih dekat, apa sebenarnya marketing 

itu?, Bagaimana proses kerjanya?, Dari sinilah, penulis perlu menjabarkan 

mengenai apa itu marketing : 

 
Pengertian Marketing menurut Philip Kotler (2003;9),  yaitu :   

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu 
dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara 
bebas produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain “.  

Sedangkan menurut Buchari Alma (2004;12) dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa”. 
 “Pemasaran adalah kegiatan atau usaha atau para pengusaha yang 

menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen”. 
 

Jika dilihat dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan 

kepuasan kepada individu atau kelompok melalui pertukaran produk dan nilai.   

Adapun kegiatan pemasaran hendaknya dilakukan di bawah filosofi yang 

telah dipikirkan secara matang tentang pemasaran yang efisien, efektif, dan 

bertanggung jawab social. Akan tetapi, ada lima konsep yang bersaing yang di 

jadikan sebagai pedoman oleh organisasi untuk melakukan kegiatan pemasaran, 



seperti: konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, 

dan onsep pemasaran masyarakat. 

 

1. Konsep produksi 
Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai 

produk yang tersedia secara luas dan murah. Para menejer perusahaan yang 

berorientasi produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produksi yang 

tinggi, biaya yang rendah, dan distribusi secara besar-besaran. Mereka 

mengasumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk 

dan harga yang rendah. Orientasi itu dapat  dimaklumi di Negara-negara 

berkembang, dimana konsumen lebih tertarik untuk mendapatkan produk dari 

pada fiturnya. Orientasi itu juga bisa berguna bila sebuah perusahaan ingin 

memperluas pasar. 

 

2. Konsep produk 
Konsep produk menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-

produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. 

Perusahaan yang berorientasi produk sering merancang produk-produk mereka 

dengan sedikit atau tanpa masukan dari pelanggan. Mereka percaya bahwa para 

rekayasawan dapat merancang produk-produk yang luar biasa. Sering sekali 

mereka tidak mengamati produk-produk pesaing. 

 Seorang general motors mengatakan bahwa :”bagai mana public dapat 

mengetahui jenis mobil yang mereka inginan jika mereka tidak melihat jenis-jenis 

mobil yang tersedia di pasar?”oleh karna itu sebelum perusahaa mengeluarkan 

produk baru ada baiknya perusahaan mencari informasi tentang kemauan 

konsumen akan produk yang sejenis. Agar produk yang di keluarkan bisa 

memenuhi keinginan komsumen. Sehingga produk tersebut laku terjual di 

pasaran. 

 

3. Konsep penjualan 



Konsep penjualan merupakan orientasi bisnis umum lainnya yang 

berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis, jika di biarkan, 

tidak akan secara teratur  memberikan cukup banyak produk-produk yang di 

tawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karna itu, organisasi tersebut harus 

melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. 

Kebanyakan perusahaan mempraktekan konsep penjualan ketika mereka 

mempunyai kapasitas yang berlebih. Tujuan mereka adalah menjual apa yang di 

hasilkan mereka dan bukannya menghasilkan apa yang di inginkan pasar. Akan 

tetapi, pemasaran yang didasarkan pada penjualan memiliki resiko yang cukup 

tinggi. Pemasaran mengasumsikan bahwa para pelanggan yang di bujuk untuk 

membeli sebuah produk mungkin akan menyukainya dan jika mereka tidak 

menyukainya, mereka  tidak akan menjelek-jelekan produk atau mengadu ke 

organisasi konsumen, mereka akan melupakan kekecewaan mereka dan 

membelinya lagi. Itu merupakan asumsi-asumsi yang tak dapat di pertahankan. 

Karena sebuah kajian menunjukan bahwa para pelanggan yang tidak puas bisa 

menjelek-jelekan produk kepada 10 atau lebih kenalan, dan berita buruk seperti 

itu lebih cepat menyebar. 

 

4. Konsep pemasaran 
Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi yang di tetapkan perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif di 

bandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 

Konsep pemasaran telah diekspresikan dalam banyak cara yang beraneka 

ragam, seperti : 

“penuhilah kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.” 

“temukan keinginan dan penuhilah.” 

“cintailah pelanggan, bukan produk.” 

“lakukan dengan cara anda.” 

“andalah sang bos.” 

“utamakan orang-orang.” 



“bermitra untuk mendapatkan laba.” 

Theodore levitt dari Harvard menggambarkan perbedaan pemikiran yang 

kontras antara konsep penjualan dan pemasaran: 

Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual; pemasaran berfokus pada 

kebutuhan pembeli, penjual memberikan perhatian pada kebutuhan 

penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai; pemasaran 

mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat 

sarana-sarana produk dan keseluruhan kelompok  barang yang di 

hubungkan dengan hal yang menciptakan, menyerahkan dan akhirnya 

mengkonsumsinya. 

 

5. Konsep pemasaram masyarakat 
Konsep pemasaran masyarakat  menegaskan bahwa tugas organisasi 

adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan 

memberikan kepuasan yang di inginkan secara lebih efektif dan efisien di 

bandingkan  pesaing dengan tetap memelihara atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan konsumen. 

Konsep pemasaran masyarakat menuntut pemasar untuk memasukan 

pertimbangan-pertimbangan social yang etis ke praktek-praktek pemasaran 

mereka. Mereka harus menyeimbangkan dan mengatur kriteria laba perusahaan, 

pemuasan keinginan konsumen, dan kepentingan publik yang sering konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  PENGERTIAN MANAJEMEN PEMASARAN 



Manajemen pemasaran terjadi bila sekurang-kurangnya satu pihak pelaku 

pertukaran potensial berpikir tentang sarana-sarana untuk melaksanakan 

tanggapan pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta 

mendapatkan, menjaga, dan menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, 

penyerahan, dan pengkomunikasian nilai yang unggul. dibawah ini adalah 

beberapa definisi manajemen antara lain :  

 Menurut Philip Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran.(2000:9) 

mengemukakan : 

 “Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran 
gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi”.  

 Sedangkan menurut Ben M. enis yang di terjemahkan oleh Buchari alma 
dalam bukunya. Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa (2004 :130) 

mengemukakan  : 

“Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau 
oleh perusahaan. 

Menurut M. fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F. dalam 

bukunya  pengantar bisnis (2003 : 124 ) mengemukakan : 

Manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, 
implementasi, dan pengendalian dari program-program yang di rancang 
untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang 
bermanfaat dengan pembeli untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
 
 Kesimpulan dari definisi diatas dapat kita lihat bahwa manajemen 

pemasaran tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan akan tetapi 

juga mempengaruhi berbagai hal, seperti waktu dan sifat permintaan terhadap 

produk, servis, organisasi, tempat, atau ide guna membantu organisasi mencari 

tujuan. 



Dalam memenuhu keinginan konsumen perusahaan tidak dapat begitu 

saja  tau apa yang di kehendaki konsumen, perusahaan, harus dapat mengamati 

dan menganalisis apa yang sebenarnya konsumen inginkan dari perusahaan, 

dan mencari ide-ide baru yang tepat sehingga dapat memenuhi keinginan 

konsumennya dan di sesuaikan dengan kondisi serta tujuan perusahaan. Selain 

itu perusahaan harus memilih  segmen pasar mana yang merupakan target 

marketingnya, karena tanpa semua itu perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam memasuki pasar sasaran.  

 
2.1.4 PENGERTIAN BAURAN PEMASARAN 
 Bauran pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang di gunakan perusahaan  untuk terus-menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran. Keberhasilan perusahaan dibidang pemasaran 

di dukung oleh keberhasilan dalam memilih produk yang tepat, harga yang layak, 

saluran distribusi yang baik, dan promosi yang efektif. 

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2006;48) 
dalam bukunya yang berjudul “Principles of Marketing”. Adalah : 

 “Bauran Pemasaran ialah bagaimana cara pemasaran perusahaan 
untuk memproduksi alat-alat supaya direspon dengan baik dalam 
target pasar atau konsumen”. 

 Bauran pemasaran menurut M. fuad, Christin H, dan kawan-kawan 
(2003 : 128 ) yaitu : 

 “bauran pemasaran adalah kegiatan pemasaran yang terpadu dan 
saling menunjang satu sama lain”. 

Elemen-elemen bauran pemasaran tersebut terdiri dari empat kelompok 

yang luas yang di sebut empat P dalam pemasaran : Produk (product). harga 

(price), Saluran Distribusi (place), dan promosi (promotion). 

Bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan dan juga konsumen akhir. Oleh karna itu untuk mencapai tujuan 

pemasaran tersebut maka keempat unsure tersebut harus saling mendukung, 



sehingga keberhasilan di bidang pemasaran diharapkan diikuti oleh kepuasan 

konsumen. 

 

1. Unsur Produk (product) 
Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli produk apabila 

merasa cocok. Karena itu, produk harus di sesuaikan dengan keinginan ataupun 

kebutuhan pembeli, agar pemasaran produk berhasil. Dengan kata lain, 

pembuatan produk lebih baik di orientasikan pada keinginan pasar atau selera 

konsumen. 

 

2. Unsur Harga (price) 
Harga adalah sebuah kompensasi (uang maupun barang, kalau mungkin) 

yang di butuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. 

Harga yang di tetapkan harus dapat menutup semua biaya yang telah di 

keluarkan untuk produksi di tambah besarnya persentase laba yang di inginkan.  

Jika harga di tetapkan terlalu tinggi, secara umum akan kurang 

menguntungkan, karena pembeli dan volume penjualan berkurang. Akibatnya 

semua biaya yang telah di keluarkan tidak dapat tertutup, sehingga pada 

akhirnya perusahaan mengalami kerugian. Maka, salah satu prinsip dalam 

penentuan harga adalah menitik beratkan pada kemauan pembeli terhadap 

harga yang telah di tentukan dengan jumlah yang cukup untuk menutup biaya-

biaya yang telah di keluarkan beserta persentase laba yang diinginkan.  

 

3. Unsur Tempat (place) 
Saluran distribusi adalah saluran yang di gunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan 

yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen.  

Saluran distribusi sangat penting, karena barang yang telah di buat dan 

harganya sudah di tetapkan itu masih menghadapi masalah, yakni harus 



disampaikan kepada konsumen. Para penyalur dapat menjadi alat bagi 

perusahaan untuk mendapat umpan balik dari konsumen di pasar. Penentuan 

jumlah penyalur juga merupakan masalah yang penting untuk di pertimbangkan, 

barang kebutuhan sehari-hari, misalnya, membutuhkan banyak penyalur, 

sedangkan barang-barang berat seperti peralatan indistri tidak demikian. 

Kesalahan dalam menentukan jumlah penyaluran akan mendatangkan persoalan 

baru bagi perusahaan. 

Bila jumlah penyalur terlalu sedikit menyebabkan penyebaran produk kurang 

luas, sedangkan jumlah penyalur yang cukup banyak mengakibatkan 

pemborosan waktu, perhatian, dan biaya. Karena itu manajer pemasaran perlu 

berhati-hati dalam menyeleksi dan menentukan jumlah penyalur.  

 

4. Unsur promosi (promotion) 
Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang besar peranannya. 

Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan 

untuk mendorong konsumen membeli produk yang di tawarkan. Promosi juga 

dikatakan sebagai ‘proses berlanjut’ karena dapat menimbulkan rangkaian 

kegiatan perusahaan yang selanjutnya.  

Karena itu promosi di pandang sebagai arus informasi atau persuasi satu 

arah yang di buat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi agar 

melakukan pertukaran  dalam pemasaran. Kegiatan dalam promosi pada 

umumnya adalah periklanan, personal seling, promosi penjualan, pemasaran 

langsung, serta hubungan masyarakat dan publisitas. 

 
Empat P tersebut menggambarkan pandangan penjualan tentang alat-alat 

pemasaran yang dapat di gunakan untuk mempengaruhi pembeli.dari sudut 

pandang pembeli, masing-masing alat pemasaran harus dirancang untuk 

memberikan satu manfaat bagi pelanggan.  
 
 
 



2.2. PROMOSI 
2.2.1 PENGERTIAN PROMOSI 
 Menurut Bayu Swastha DH dan Irawan (2000;49)dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran Modern . adalah  

“Promosi adalah Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 
untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan 
yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”. 

 
“Promosi adalah Semua jenis kegiatan pemasaran yang ditunjukan 
untuk mendorong permintaan”. 
  

 Kedua definisi tersebut pada pokoknya sama meskipun titik beratnya 

berbeda. Definisi pertama lebih menitik beratkan pada penciptaan pertukaran. 

Sedangkan definisi kedua lebih menitik beratkan pada permintaan pendorongan. 

Kita telah mengetahui bahwa pertukaran itu akan terjadi karena adanya 

permintaan dan juga penawaran. 

 

2.2.2 TUJUAN PROMOSI 
Menurut Fandy Tjiptono (1997;221) dalam bukunya Stategi 

Pemasaran.Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan promosi 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Menginformasikan (informing) 
Informasi sangat di butuhkan baik oleh pembeli atau penjual,karna 

dengan adanya informasi pembeli atau penjual akan segera mengetahui 

suatu hal yang sedang terjadi di masyarakat.hal tersebut dapat berupa : 

a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

b) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suati produk, 

c) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

d) Menjelaskan cara kerja suatu produk, 



e) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan, 

f) Meluruskan kesan yang keliru, 

g) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

h) Membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading)  
Membujuk pelanggan dalam hal pembelian terkadang kurang disenangi 

sebagian pelanggan, karna biasanya dalam hal ini pembeli seringkali merasa 

tertekan dalam melakukan pembelian, karna pembeli merasa terpaksa harus 

membeli meskipun barang yang di beli tersebut kurang di butuhkan, 

membujuk di lakukan untuk : 

a) Membentuk pilihan merek, 

b) Mengalihkan pilihan ke merek tertentu, 

c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

d) Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga, 

e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman) 

3. Mengingatkan (Reminding) 
 Mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merek produk 

di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama siklus kehidupan produk 

tersebut terus berjalan seiring kebutuhan manusia akan produk itu sendiri. Ini 

berarti perusahaan berusaha untuk saling mempertahankan pembeli yang 

ada. Agar tidak lupa akan produk yang sering di gunakannya, mengingatkan 

dapat terdiri atas beberapa bagian yang diantaranya : 

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat. 

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

d) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

 
 
 



2.2.3 BENTUK - BENTUK PROMOSI  
1. Personal Selling ( Penjualan Personal ). 
 1.1 Fungsi Personal Selling 

 Menurut Fandy Tjiptono (2003;224) dalam bukunya Strategi 
Pemasaran . fungsi personal selling adalah; 

1. Prosfekting, yaitu mencari konsumen dan menjalin hubungan baik. 

2. Targeting, yaitu menglokasi kelangkaan waktu penjual untuk pembeli. 

3. Comunicating, yaitu memberi informasi produk perusahaan.  

4. Selling, yaitu mendekati, presentasikan, demonstransi, mengatasi tolak 

dan menjual produk kepada pelanggan. 

5. Servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada 

pelanggan.  

6. Informating gathering, yaitu melakukan riset intelegen pasar. 

7. Allocation, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. 

  Penjualan personal merupakan alat yang paling efektif dalam 

membangun keyakinan publik terhadap suatu produk. Selain itu, penjualan 

personal memiliki kekuatan unik lainnya yaitu wiraniaga (sales force) dapat 

mengumpulkan pengetahuan tentang pasar dan mendapatkan umpan balik 

(feedback) dari pasar. 

  Menurut pendapat di atas sebenarnya fungsi personal selling 

secara umum adalah memperkenalkan suatu produk pada pelanggan 

konsumen dan memberikan pemahaman terhadap produk untuk kemudian 

konsumen mengetahui manfaat dari produk yang ditawarkan dan menikmati 

jasa pelayanan dari personal selling itu sendiri. 

 1.2 Sifat Personal Selling 
  Personal selling memiliki sifat-sifat tersendiri karena merupakan 

komunikasi interaktif sifat-sifat itu menurut Fandy Tjiptono (2003;229) dalam 

bukunya Strategi Pemasaran . sebagai berikut 

1. Personal confrontation  

 Adanya hubungan hidup langsung dan interaktif antara 2 orang atau lebih. 

 



2. Cultivation 

Sifat yang mungkin berkembang berbagai macam hubungan mulai dari 

jual beli sampai hubungan akrab. 

3. Response 

Yaitu suatu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk 

mendengar, memperhatikan dan menanggapi. 

 

  Maka dari itu agar personal selling dapat berkembang hendaknya 

dapat menarik simpati pelanggan misalnya dengan mengembangkan sifat 

personal selling agar pelanggan mau mendengarkan dan yakin apa yang kita 

sampaikan. 

  

2. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 
  Menurut Fandy Tjiptono (2003;229) dalam bukunya Strategi 
Pemasaran . adalah 

  “Sales Promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui 
penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 
pembelian produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah barang 
yang di beli pelanggan”. 
  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sales promotion 

dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba 

produk baru, mendorong pelanggan membeli lebih banyak ,menyerang 

aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa 

rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama yang lebih erat 

dengan pengecer. 

 

 2.1 Tujuan Sales Promotion 
  Tujuan yang terkandung dalam sales promotion, antara lain: 

1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan konsumen 

akhir. 

2. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara. 



3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan 

iklan. 

 2.2 Sifat Sales Promotion 
  Sifat yang terkandung dalam sales promotion, antara lain; 

1. Sifat komunikasi, yaitu bahwa promosi penjualan mampu menarik 

perhatian dan memberikan informasi yang memperkenalkan 

pelanggan pada produk. 

2. Sifat insentif, yaitu memberikan keistimewaan dan rangsangan yang 

bernilai bagi para pelanggan. 

3. Sifat undangan, yaitu mengundang khalayak untuk membeli saat itu 

juga. 

2.3 Alat-Alat Sales Promotion  
Alat-alat yang terkandung dalam sales promotion, antara lain: 

1. Sampel contoh, yaitu tawaran produk gratis atau percobaan gratis 

kepada konsumen dan diharapkan mereka menyukai produk tersebut 

sehingga melakukan pembelian ulang. 

2. Kupon, yaitu semacam sertifikat yang memberi hak kepada 

pemegangnya, sehingga dapat menghemat pembeliaan produk 

tertentu. 

3. Kemasan harga khusus atau paket harga, yaitu potongan harga lebih 

rendah daripada harga biasa kepada konsumen yang diterapkan 

kepada label atau bungkus. 

4. Premi, yaitu barang dagangan yang ditawarkan dengan harga yang 

sangat rendah atau bahkan gratis sebagai suatu insentif bila orang 

membeli produk tersebut. 

5. Trading stamp atau stiker dagang, yaitu jenis premi khusus yang 

diterima konsumen yang membeli produk, kemudian mereka bisa 

menebus barang produk tersebut di pusat penebusan stiker dagang. 

6. Demonstrasi, yaitu pertunjukan yang dilakukan untuk membuktikan 

keefektifan atau cara penggunaan produk. 



7. Tawaran uang kembali, yaitu pengembalian uang kepada konsumen 

apabila terjadi ketidaksesuaian antara produk dengan harga atau 

terjadi kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian. 

8. Promosi dagang, merupakan penawaran tunjangan pembelian, 

penawaran potongan harga pada setiap pembelian selama jangka 

waktu tertentu. 

9. Pemajangan di tempat pembelian, yaitu pemajangan di tempat 

pembelian untuk menarik pembeli. 

10. Pameran dagang, yaitu memamerkan produk-produk yang dihasilkan 

kepada pembeli untuk dapat memberitahukan kepada pembeli tentang 

produk perusahaan tersebut. 

11. Kontes, yaitu dengan mungundang para konsumen untuk 

mengumpulkan sesuatu. 

12. Undian, yaitu mengajak konsumen untuk mengumpulkan sesuatu. 

13. Permainan, yaitu memberikan sesuatu kepada konsumen setiap kali 

mereka membeli, huruf yang hilang mungkin bisa membantu 

konsumen untuk memenangkan hadiah. 

 

3. Advertising (Periklanan) 
  Menurut Djaslim Saladin (2003;183) dalam bukunya Manajemen 
Pemasaran “analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian”  
 “Advertising is any paid form of nonpersonal and promotion of 
ideas, goods, or services by an identified sponsor”. 

 Dari Definisi diatas diartikan sebagai berikut  

 “Periklanan adalah suatu bentuk penyajian yang sifatnya non 
personal dan promosi ide, barang-barang atau jasa yang di bayar oleh 
sponsor”.  

 3.1 Tujuan Advertising 
   Tujuan-tujuan yang terkandung dalam adventising, antara lain: 

1. Untuk menyampaikan informasi 

2. Untuk membujuk 



3. Untuk mengingatkan 

4. Untuk membandingkan 

5. Untuk pemantapan 

 3.2 Fungsi Advertising 
  Fungsi yang terkandung dalam adventising, antara lain: 

1. Menciptakan kesadaran 

2. Menciptakan pengertian  

3. Pengingatan yang efisien 

4. Pembuka jalan 

5. Pengesahaan 

 3.3 Media Advertising 
 Secara umum media advertising yang tersedia dapat 

dikelompokan,antara lain: 

1. Media cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan 

dengan sejumlah kata, gambar atau foto, baik dalam tata warna 

maupun hitam putih Misalnya: 

a. Surat kabar 

b. Majalah 

2. Media elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya 

bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Misalnya: 

a.  Televisi 

b.  Radio    

3. Media luar ruang, yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) yang 

dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat 

keramaian, atau tempat-tempat khusus lainya, seperti di dalam bis 

kota, gedung, pagar tembok dan sebagainya. Misalnya Bilboard, 

spanduk, umbul-umbul bola raksasa. 

4. Media lini bawah, yaitu media-media minor yang digunakan untuk 

mengiklankan produk. Misalnya: 

a. Pameran 

b. Direct mail 



c. Poin of purchace 

d. Merchadising schemes 

e. Kalender 

4. Direct Marketing (Pemasaran Langsung) 
  Menurut Djaslim Saladin (2003;191) dalam bukunya Manajemen 
Pemasaran “analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pendendalian” 
 “Direct marketing is a interactive system of marketing which uses 
one or more advertising to effect a measurable response and/or 
transaction at any location”. 

  Dari Definisi diatas diartikan sebagai berikut; 

 “Pemasaran langsung adalah suatu sistem pemasaran yang 

menggunakan suatu media iklan atau lebih, guna mendapatkan respon 

dan/atau transaksi yang biasa diukur di suatu lokasi” 

 

 4.1 Tujuan Direct Marketing 
  Menurut Fandy Tjiptono (2003;232) dalam bukunya Strategi 
Pemasaran . Tujuannya adalah: 

1. Agar pesan-pesan ditanggap oleh konsumen yang bersangkutan karena 

adanya komunikasi yang ditunjukan langsung kepada konsumen 

individual. 

2. Untuk mempermudah kontrak transaksi dan pasar dimana perusahaan 

relative mudah mendatangi langsung calon pelanggan. 

 

 4.2 Bentuk-Bentuk Direct Marketing 
  Ada beberapa bentuk direct marketing, antara lain: 

1. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk pertama dari pemasaran langsung 

adalah yang merupakan kunjungan penjualan lapangan. 

2. Pemasaran direct mail, yaitu medium yang popular karena ia 

memungkinkan selektivitas pasar sasaran yang tinggi, dapat dibuat 

untuk perseorangan, fleksibel, dan memungkinkan pengujian awal dan 

pengukuran tanggapan.  



3. Pemasaran melalui katalog, yaitu perusahaan mengirimkan satu atau 

lebih katalog produk pada penerima terpilih yang memungkinkan akan 

memesan. 

4. Telemarketing, yaitu sistem yang dapat memutar nomor, memutar 

pesan iklan yang diaktifkan dengan suara, dan menerima pesanan dari 

pelanggan yang tertarik melalui mesin penjawab telepon atau dengan 

menyampaikan telepon tersebut pada operator. 

5. Pemasaran melalui kios, yaitu mesin penerima pesanan pelanggan 

yang dinamakan kios (yang berbeda dengan mesi penjual otomatis, 

yang mengeluarkan produk) dan menempatkan mereka di toko, 

bandara, dan tempat-tempat lain. 

6. Saluran on line, yaitu saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui 

komputer dan modem.  

 

5. Public Relation (Hubungan Masyarakat) 
  Menurut Fandy Tjiptono (2003;230) dalam bukunya Strategi 
Pemasaran . adalah 

 “Publict relation adalah upaya komunikasi menyeluruh dari suatu 
perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap 
berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut”. 

  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa public relation 

sebagai fungsi manajemen yang menilai sikap publik, merencanakan dan 

melakukan program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik. 

Serta mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

 

 5.1 Kegiatan Publik Relation 

  Ada beberapa kegiatan public relation adalah,sebagai berikut: 

1. Press relations (Hubungan pers), yaitu untuk memberikan informasi 

yang pantas untuk dimuat dalam surat kabar agar menarik perhatian 

publik terhadap seseorang, produk atau jasa. 



2. Product publicity (Publisitas produk), yaitu usaha untuk 

mempublikasikan produk khusus. 

3. Corporate communication (Komunikasi perusahaan), yaitu mencakup 

komunikasi intern ataupun ektern dalam menciptakan saling 

pengertian perusahaan. 

4. Lobbying (Melakukan pendekatan), yaitu kerjasama dengan ahli 

hukum dan pejabat pemerintah untuk mendukung atau menghapuskan 

undang-undang. 

5. Counseling (Bimbingan), yaitu pemberian nasihat kepada manajemen 

tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan mengenai posisi 

perusahaan maupun citra perusahaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


