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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan penting dalam perusahaan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui suatu produk yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi konsumen, selain itu pemasaran

ditujukan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa pendapat

yang dikemukakan para ahli tentang pengertian pemasaran. Menurut Kotler dan

Keller (2012:5) “Marketing is a societal process by which individuals and groups

obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging

products and services of value with others”. Pemasaran adalah sebuah proses

kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka

butuhkan dan ingin menciptakan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.

Menurut AMA (Asosiasi pemasaran Amerika) yang dikutip oleh Kotler dan

Keller (2012:5) definisi pemasaran adalah sebagai berikut : “Marketing is the

activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering,

and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society

at large”. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan untuk

mngelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran bertujuan

untuk mencapai sasaran dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen

dengan berbagai cara yaitu dengan merancang produk, menentukan harga, melakukan
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promosi, membangun hubungan dengan pelanggan, memberikan kepuasan bagi

konsumen, dan mendapatkan keuntungan untuk organisasi.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran memiliki peran yang sangat penting dalam

perusahaan. Diantaranya, merencanakan suatu produk baru dan memilih pangsa pasar

yang sesuai serta memperkenalkan produk baru kepada masyarakat luas. Pengertian

manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) “Marketing management

as the art and science of choosing target markets and getting, keeping,and growing

customers through creating, delivering, and communicating superior customer

value”. Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran

dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.

Sedangkan menurut William J.Shultz yang dikutip oleh Buchori Alma

(2005:130) sebagai berikut, “marketing manajemen is planning, direction and

control of the entire marketing activity of a firm of division of a firm”. Manajemen

pemasaran adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan

pemasaran dan pembagian dalam perusahaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran

merupakan suatu perencanaan awal dari suatu produk yang ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan pelanggan yang kemudian diharapkan dapat menimbulkan

suatu keuntungan.
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2.1.3 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

2.1.3.1 Pengertian Bauran Pemasaran

Untuk menunjang kesuksesan pemasar, perusahaan dapat menggunakan

sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan dari konsumen. Dalam pemasaran

terdapat salah satu strategi yang disebut bauran pemasaran atau yang biasa juga

disebut dengan marketing mix. Bauran pemasaran memiliki peranan penting dalam

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan.

Menurut MsCharthy yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:25)

”Marketing-mix tools of four broad kinds, which he called the four Ps of marketing:

product, price, place, and promotion”. Bauran pemasaran memiliki empat jenis yang

mana disebut dengan 4P : produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam bauran

pemasaran terdapat empat jenis yang biasa disebut dengan 4P : produk (product),

harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion).

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) ada empat variabel

dalam kegiatan bauran pemasaran yaitu sebagai berikut :

1. Product means the goods and service combination the company offers to the

target market. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa perusahaan yang

ditawarkan ke target pasar.

2. Price is the amount of money customers must past to obtain the product.

Harga adalah jumlah uang pelanggan yang harus dikeluarkan untuk

mendapatkan produk.

3. Place includes company activities that make the product avaliable to target

consumers. Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk

tersedia untuk target konsumen.

4. Promotion means activities that communicate the merits of the product and

persuade target customers to buy it. Promosi adalah aktivitas

mengkomunikasikan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk

membelinya.
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Gambar 2.1 Rincian Bauran Pemasaran

Sumber : Kotler dan Amstrong (2012:52)
Agar pemasaran dapat meningkat, dapat menggunakan bauran pemasaran

yang tersedia untuk mempenagruhi konsumen secara langsung atau scera tidak

langsung  sehingga produk yang ditawarkan perusahaan dapat bermanfaat. Selain itu,

dari sudut pandang pemasar dengan menggunakan bauran pemasaran perusahaan

dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keingin konsumen di mana setiap

kebutuhan dan keinginan setiap individu berbeda.

2.1.4 Promosi

2.1.4.1 Pengertian Promosi

Salah satu yang menunjang keberhasilan penjualan adalah promosi, promosi

digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas agar

kesadaran terhadap suatu produk perusahaan lebih meningkat. Promosi juga digunakan

perusahaan untuk menginformasikan manfaat dari suatu produk. Terdapat beberapa

pengartian promosi menurut para ahli.

Menurut Hermawan (2012:38) penegrtian promosi adalah, “Promosi adalah

salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada

konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen

untuk melakukan kegiatan pembelian”.
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Sedangkan menurut Daryanto (2011:94), penegrtian promosi adalah “Promosi

adalah kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena kebanyakan

pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli dimana keputusan terakhir terjadinya

transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen”.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi merupakan hal

yang penting dalam memasarkan suatu produk sehingga konsumen akan tertarik dan

melakukan pembelian terhadap produk tersebut, sehingga suatu promosi perlu di

rancang semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan dapat dimengerti

dengan mudah oleh masyarakat.

2.1.4.2 Tujuan Promosi

Promosi di rancang semenarik mungkin untuk menjangkau masyarakat luas

melalu bermacam-macam media, hal ini bertujuan agar perusahaan dapat

berkomunikasi dengan konsumen. Tujuan promosi secara sederhana menurut

Kuncoro (2010:134) terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru.

2. mengingatkan pelanggan tentang merek perusahaan.

3. mempengaruhi pelanggan untuk membeli.

Sedangkan menurut Rangkuti (2009;51-53) perusahaan melakukan kegiatan

promosi dengan tujuan utamanya untuk mencari laba. Pada umumnya kegiatan

promosi yang dilakukan oleh perusahaan harus mendasarkan kepada tujuan sebagai

berikut :

 Modifikasi tingkah laku - Pasar merupakan suatu tempat pertemuan orang-

orang yang hendak melakukan suatu pertukaran di mana orang-orang nya

terdiri atas berbagai macam tingkah laku yang satu sama yang lain berbeda.

Demikian juga pendapat mereka mengenai suatu barang dan jasa, selera,
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keinginan, motivasi, dan kesetiaannya terhadap barang dan jasa tersebut saling

berbeda. Dengan demikian, tujuan dari promosi ini adalah berusaha untuk

mengubah tingkah laku dan pendapat individu tersebut, dari tidak menerima

suatu produk menjadi setia terhadap suatu produk.

 Memberitahu - Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberitahu informasi

kepada pasar yang dituju tentang perusahaan, mengenai produk tersebut

berkaitan dengan harga, kualitas, syarat pembeli, kegunaan, keistimewaan, dan

lain sebagainya. Promosi yang bersifat informasi ini umumnya lebih disukai

dan dilakukan pada tahap-tahap awal dalam siklus kehidupan produk. Promosi

yang bersifat informasi ini dapat membantu konsumen dalam mengambil

keputusan untuk membeli.

 Membujuk - Promosi yang bersifat membujuk atau persuasif ini pada

umumnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat. Tetapi, kenyataannya,

sekarang ini yang banyak muncul justru adalah promosi tersebut. Promosi

seperti itu terutama untuk mendorong pembeli. Perusahaan tidak ingin

memperoleh tanggapan secepatnya, tetapi lebih mengutamakan untuk

menciptakan kesan positif. Hal ini dimaksudkan agar promosi dapat memberi

pengaruh dalam waktu yang lama terhadap perilaku pembelian.

 Mengingatkan - Promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan terutama

untuk mempertahankan merek produk dihati masyarakat dan dilakukan selama

tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. Ini berarti perusahaan

berusaha memperhatikan untuk mempertahankan pembeli yang ada sebab

pembeli tidak hanya sekali saja melakukan transaksi, melainkan harus

berlangsung secara terus-menerus.

Dari kedua penjelasan tersebut promosi menjadi hal penting bagi perusahaan

untuk berkomunikasi dengan konsumen dan bertahan hidup baik saat produk baru

mulai diperkenalkan, dipasarkan hingga produk sudah dikenal masyarakat.
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2.1.5 Marketing Comunication Mix

2.1.5.1 Pengertian Marketing Comunication Mix

Dengan melakukan promosi perusahaan perlu menegtahui tanggapan

konsumen terhadap produk, sehingga perusahaan perlu berkomunikasi kepada

konsumen melalui berbagai macam cara. Menurut Blech (2009;26) Marketing

communication adalah meliputi proses pengabungan perencanaan, pengeksekusian,

mengevaluasi, dan mengontrol kegunaan dari variasi campuran alar promosi untuk

mengkomunikasikan secara efektif kepada target audisi.

Sedangkan menurut Kotler dan Keller ( 2012; 498-501 ) menyatakan bahwa,

“Marketing communications are means by which firms attempt to inform, persuade,

and remind comsumers – directly or indirectly – about the products and brands they

sell”. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya

untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Bauran

komunikasi pemasaran terdiri dari delapan model komunikasi utama:

1. Advertising – Iklan adalah semua bentuk terbayar dari persentasi

nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas

melalui media cetak ( Koran, dan majalah), media penyiaran (radio dan

televisi  ), media jaringan ( telepon, kabel,  satellite, wireless ), dan media

elektronik ( rekaman suara, rekaman video, CD- ROM, halaman website ),

dan media pameran ( Billboard, papan petunjuk jalan, dan poster)

2. Sales Promotion - Promosi Penjualan adalah berbagai insentif jangka

pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa

termasuk promosi konsumen (seperti sampel, kupon, dan permi ), promosi

perdagangan (seperti iklan dan tunjangan ), dan bisnis dan promosi tenaga

penjualan (kontes untuk reputasi penjualan)

3. Even and Experiences – Acara dan Pengalaman adalah kegiatan dan

program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan
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interaksi harian atau merek khusus - terkait interaksi dengan konsumen,

termasuk seni olahraga, hiburan, dan menyebabkan acara serta kegiatan

kurang formal

4. Public Relations and Publicity - Hubungan Masyarakat dan Publisitas

adalah berbagai program yang diarahkan secara internal kepada karyawan

dari perusahaan atau konsumen luar, perusahaan lain, pemerintah, dan

media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau

produk komunikasi individu.

5. Direct Marketing - Pemasaran Langsung adalah penggunaan surat, telepon,

facsimile, e-mail, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung

dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek

tertentu.

6. Interaktive Marketing - Pemasaran Interaktif adalah kegiatan dan program

online yang dirancang untuk melibatkan pelangan atau prospek dan secara

langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran  memperbaiki citra,

atau menciptakan penjualan produk dan jasa.

7. Word of Mouth Marketing - Pemasaran dari mulut ke mulut adalah

komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau

menggunakan produk atau jasa.

8. Personal Selling - Penjualan Personal adalah interaksi tatap muka dengan

satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan persentasi,

menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanaan.

2.1.5.2 Pengaruh Komunikasi Pemasaran

Dikuti dari buku Marketing Mangemen, Kotler & Keller (2012; 501)

menyatakan: kegiatan komunikasi pemasaran perlu diintegrasikan untuk

menghantarkan pesan yang konsisten dan mencapai positioning yang strategis. Titik
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awal dalam perencaaan komunikasi pemasaraan adalah audit pada semua interaksi

potensial yang ditemui pelanggan dalam pasar sasaran dengan perusahaan dan semua

produk dan jasanya. Pemasar harus menilai pengalamaan dan kesan yang paling

mempengaruhi setiap tahap proses pembelian. Pemahamaan ini akan membantu

mereka mengalokasi dana komunikasi dengan lebih efisian serta merancang dan

mengimplementasikan program komunikasi yang benar.

Pemasar dapat menilai komunikasi pemasaraan menurut kemampuannya

mempengaruhi pengalaman dan kesan, membangun merek, dan mendorong penjualan

merek. Selain itu, pemasar harus “netral media” dan mengevaluasi semua

kemungkinan opsi komunikasi menurut kriteria efektivitas (seberapa baik komunikasi

itu bekerja) dan juga pertimbangan efisiensi (seberapa besar biayanya). Pandangan

kegiatan pembangunan merek yang luas ini terutama relevan ketika pemasar

mepertimbangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran merek.

2.1.5.3 Model Prosel Komunikasi

2.1.5.3.1 Model Makro Proses Komunikasi

Dikuti dari buku Marketing Mangemen, Kotler & Keller (2012; 502 )

menyatakan: model makro adalah model komunikasi yang terdiri dari sembilan

elemen. Dua elemen sebagai pihak utama yaitu pengirim dan penerima. Dua elemen

lainnya merepresentasikan alat komunikasi utama yaitu pesan dan media. Empat

elemen merepresentasikan fungsi komunikasi utama yaitu penyandian, pengartian,

respons, dan umpan balik. Elemen terakhir adalah gangguan yang dapat menganggu

proses komunikasi.
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Gambar 2.2 Elemen-Elemen Dalam Proses Komunikasi

Sumber: Kotler & Keller (2012: 50)

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan yang disampaikan

perusahaan melalui suatu media perlu diperhatikan dengan baik sehingga menyampain

pesan kepada penerima tidak terhambat dengan banyak gangguan sehingga proses

komunikasi pemasaran akan lebih baik disampaikan.

2.1.5.3.2 Model Mikro Respon Konsumen

Dikuti dari buku Kotler & Keller (2012; 502) Marketing Mangemen

menyatakan: model mikro komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respons spesifik

konsumen terhadap komunikasi. Ada empat model hirarki respons klasik yaitu:

 Kesadaran: Jika sebagian besar konsumen sasaran tidak menyadari

produk, tugas komunikator adalah membangun kesadaran dengan

memperkenalkan produk dengan informasi awal seperti nama produk.

 Pengetahuan: Informasi lebih dalam mengenai produk. Konsumen

sasaran mungkin memiliki kesadaran tapi tidak tahu banyak tentang

produk. Pengetahuan sangat penting untuk diberikan kepada sasaran

agar informasi yang dimiliki sasaran tentang produk menjadi lengkap.
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 Rasa Suka: Jika konsumen sasaran mengetahui merek, apa yang mereka

rasakan tentang merek tersebut? Dalam hal ini komunikator harus bisa

membangkitkan rasa suka konsumen sasaran terhadap produk.

 Preferensi: Konsumen sasaran mungkin menyukai produk, tetapi tidak

lebih baik dibandingkan produk lain. Komunikator harus berusaha

membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas,

nilai, kinerja, dan fitur lain terhadap pesaing.

 Keyakinan: Komunikator harus membangun dan memperkuat

keyakinan dan minat konsumen sasaran untuk membeli.

 Pembelian: Konsumen sasaran memiliki keyakinan dan minat yang

kuat, namun tidak cukup tergerak untuk membeli.

Komunikator harus mengarahkan konsumen agar mengambil langkah terakhir

untuk membeli dengan cara menawarkan produk dengan harga terjangkau,

menawarkan premi, atau membiarkan konsumen mencoba produk.

Gambar 2.3 Model Hirarki Respon

Sumber: Kotler & Keller (2012:503)
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Selain itu model aida yang dikemukakan kotler (2008;568) adalah sebagai berikut:

 attention (menarik perhatian konsumen), timbulnya perhatian konsumen

terhadap suatu usaha pemasaran yang dilakukan produsen.

 interest (menumbuhkan minat lebih dalam), muncunya rasa tertarik terhadap

produk yang ditawarkan produsen tersebut atau membangkitkan minat untuk

memiliki produk tersebut.

 desire (keinginan untuk membeli), setelah rasa tertarik timbul hasrat atau

keinginan untuh memiliki produk tersebut.

 action (melakukan pembelian) tindakan pembelian yang dilakukan konsumen

setelah memiliki hasrat/ keinginan untuk memiliki produk.

Dapat ditarik kesimpulan bahawa perusahaan perlu berkomunikasi dengan

konsumen untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen melalui suatu

media, sehinnga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk

dan membangun merek dibenak konsumen. Selain itu perusahaan dapat mengetahui

respon konsumen terhadap produk mereka, secara langsung dan tidak langsung

melibatkan konsumen kedalam proses promosi produk, sedangkan konsumen dapat

mencari informasi produk melaui media yang dipilih perusahaan sebagai media

promosi.

2.1.6 Iklan

2.1.6.1 Pengertian iklan

Salah satu alat untuk menyampaikan informasi kepada konsumen dapat

melalui iklan, media iklan dapat menyampaikan fitur dari produk dan maanfaat yang

didapatkan oleh konsumen. Perusahaan dapat menyesuaikan iklan dengan target

konsumen dan kemampuan perusahaaan memasang iklan disuatu media.
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Menurut Kotler dan Keller (2012;500) “Iklan adalah semua bentuk terbayar

dari persentasi nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor

yang jelas melalui media cetak ( Koran, dan majalah), media penyiaran (radio

dan televisi  ), media jaringan ( telepon, kabel,  satellite, wireless ), dan media

elektronik ( rekaman suara, rekaman video, CD- ROM, halaman website ),

dan media pameran ( Billboard, papan petunjuk jalan, dan poster)”.

Sedangkan, menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

dalam situsnya,terdapat definisi bahwa secara umum, iklan merupakan suatu

bentuk komunikasi nonpersonal yang menyampaikan informasi berbayar

sesuai keinginan dari institusi/sponsor tertentu melalui media massa yang

bertujuanmemengaruhi/mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk

atau jasa.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan merupakan

salah satu jenis komunikasi komersial dengan mengunakan suatu media unutk

menyiarkan informasi produk kepada konsumen.

2.1.6.2 Tujuan Iklan

Iklan yang digunakan melalui suatu media berfungsi membujuk konsumen

untuk melalukan pembelian produk.

Menurut Liliweri (2011) iklan bertujuan untuk mempersuasi para pendengar,

pemirsa dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan

tertentu.

Sedangkan, menurut Kotler dan Keller (2012;500), adapun tujuan dari iklan

yaitu :
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1. Iklan informatife: bertujuan menciptakan kesadaran merek dan

mengetahui tentang produk atau fitur baru produk yang ada.

2. Iklan persuasife: bertujauan menciptakan kesukaan, preferensi,

keyakinan, dan pembelian produk atau jasa.

3. Iklan pengingat: bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk

dan jasa.

4. Iklan penguat: bertujauan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka

melakukan pilihan tepat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi iklan adalah

untuk menarik perhatian konseumen sehingga tertarik untuk mencoba produk

sehingga melakukan pembelian dan apabila konsumen puas menjadi konsumen yang

loyal pada produk perusahaan, iklan juga digunakan sebagai sarana penyampaian

informasi produk.

2.1.6.3 Langkah-Langkah Dalam Menentukan Keputusan Iklan

Menurut Kotler dan Keller ( 2012;526) dalam mengembangkan program

iklan, terdapat lima keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang

dikenal dengan lima M yaitu:

1. Menetapkan tujuan iklan (mission)

2. Memutuskan anggaran iklan (money)

3. Mengembangkan kampanye iklan (message)

4. Menetapkan media dan mengukur efektifitas (media)

5. Mengevaluasi efektivitas iklan (measurement)

Dengan menjalankan langka-langkah di atas diharapkan pelaksanaan iklan

dapat menyamapikan informasi produk dengan baik sebagai sarana promosi

perusahaan.
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2.1.7 Social Media

2.1.7.1 Penegrtian Social Media

Dengan berkembangnya teknologi, media promosi semakin bertambah salah

satunya melalui media internet dengan menggunakan media ini perusahaan tidak

membutuhkan banyak biaya untuk mempromosikan produk, jangkauannya pun lebih

luas.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012;568), media sosial merupakan

sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video

dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Sedangkan, definisi lain menegenai social media menurut Henderi,

Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha (2007;.2), media sosial adalah

situs jaringan sosial seperti layanan berbasis web yang memungkinkan

individu untuk membangun profil publik atau semi-publik dalam sistem

terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat

dan menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan

suatu sistem.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penggunaa

social media merupakan sarana pertukaran informasi antar individu dan dapat

digunakan juga sebagai sarana promosi perusahaan.

2.1.7.2 Manfaat Social Media

Untuk mempermudah promosi penjualan perusahaan kini lebih memilih cara

yang praktis, salah satunya menggunaka social media. Menurut Gunelius (2011: 15)

tujuan paling umum penggunaan social media adalah sebagai berikut:



23

 Membangun hubungan: manfaat utama dari pemasaran media sosial

adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan konsumen secara

aktif.

 Membangun merek: percakapan melalui media sosial menyajikan cara

sempurna untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan

pengenalan dan ingatan akan merek dan meningkatkan loyalitas merek.

 Publisitas: pemasaran melalui media sosial menyediakan outlet di mana

perusahaan dapat berbagi informasi penting dan memodifikasi persepsi

negatif.

 Promosi: melalui pemasaran media sosial, memberikan diskon eksklusif

dan peluang untuk audiens untuk membuat orang-orang merasa dihargai

dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan jangka pendek.

 Riset pasar: menggunakan alat-alat dari web sosial untuk belajar tentang

pelanggan, membuat profil demografi dan perilaku pelanggan, belajar

tentang keinginan dan kebutuhan konsumen, serta belajar tentang pesaing.

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011: 5) penggunaan

social media berfungsi sebagai berikut:

 Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah

tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audienslah yang akan

menentukan. Berbagai social media dapat menjadi media untuk orang

berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di sosial

media. (Puntoadi, 2011: 6).

 Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat

dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang

lebih individual. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui

kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal

serta membangun keterikatan yang lebih dalam (Puntoadi, 2011: 21).
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa social media merupakan

sarana penyampaian informasi baik antar orang dan kelompok berdasarkan

pengalamannya, dan dengan penggunaan social media dapat mempermudah proses

penyampaian informasi tersebut dalam waktu yang lebih cepat dan lebih personal.

2.1.7.3 Macam-macam Social Media

Menurut Kotler dan Keller (2012;568-570 ) Ada tiga platform utama untuk

media sosial:

1. Online Communities And Forums

Komunitas online dan forum datang dalam segala bentuk dan ukuran.

banyak yang dibuat oleh pelanggan atau kelompok pelanggan tanpa bunga

komersial atau afiliasi perusahaan. Sebagian disponsori oleh perusahaan

yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan dengan satu sama

lain melalui posting, instant messaging, dan chatting diskusi tentang minat

khusus yang berhubungan dengan produk perusahaan dan merek.

2. Blogs

Ada tiga juta pengguna blog dan mereka sangat bervariasi, beberapa

pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga, lainnya dirancang untuk

menjangkau dan mempengaruhi khalayak luas.

3. Social Networks

Jaringan sosial telah menjadi kekuatan penting baik dalam bisnis ke

konsumen dan pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya Facebook,

Twitter, Blackberry Messanger, dll. Jaringan yang berbeda menawarkan

manfaat yang berbeda untuk perusahaan.

Selain itu, menurut Puntoadi (2011: 34) beberapa macam social media adalah

Bookmarking, Content Sharing, Wiki, Flikcr, Connecting, Creating-opinion, dan Blog.
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1. Bookmarking

Berbagi alamat website yang menurut pengguna bookmark sharing menarik

minat mereka. Social bookmarking memberikan kesempatan untuk share

sebagai link dan tag yang mereka minati, hal ini bertujuan agar lebih

banyak orang menikmati apa yang kita sukai. Beberapa contoh

bookmarking site yakni www.dig.com, www.muti.com, www.reddit.com

2. Content Sharing

Melalui situs-situs content sharing orang-orang menciptakan berbagai

media dan mempublikasikannya dengan tujuan berbagi kepada orang lain.

YouTube dan Flickr adalah situs content sharing yang sering dikunjungi

oleh khalayak. Youtube menyajikan fasilitas bagi orang-orang yang ingin

berbagi video dari YouTube ke website/blog, demikian juga Flickr

memberikan kesempatan untuk dapat mem-print out berbagai gambar dari

Flickr

3. Wiki

Beberapa situs Wiki yang memiliki berbagai karakteristik yang berbeda

seperti wikipedia yang merupakan situs knowledge sharing, wikitravel

yang memfokuskan diri dalam informasi tempat, dan ada juga yang

menganut konsep komunitas secara lebih eksklusif

4. Flickr

Situs milik yahoo yang mengkhususkan pada image sharing dengan

kontributor yang ahli di bidang fotografi dari seluruh dunia. Flickr dapat

dijadikan sebagai “photo catalog” bagi produk yang ingin dipasarkan.

5. Social Network

Aktivitas yang menggunkan berbagai fitur yang disediakan oleh situs

tertentu untuk menjalin hubungan, interaksi dengan sesama. Situs social

networking adalah facebook, MySpace, Linkedin.
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6. Creating Opinion

Sosial media yang memberikan sarana untuk berbagi opini dengan orang

lain di seluruh dunia. Melalui social media creating opinion, semua orang

dapat menulis, jurnalis sekaligus komentator. Blog merupakan website

yang memiliki sifat creating-opinion

Dari beberapa peenjelasan di atas dapat disimpulkan banyak berbagai jenis

media sosial yang bias digunakan sebagi sarana promosi, social media juga bisa

menjangkau masyarakat luas.

2.1.8 Iklan Melalui Social Media

2.1.8.1 Pengertian iklan melalui social media

Sebagai media baru untuk menjangkau konsumen kini suatu perusahaan

menggunakan iklan melalui social media sebagai sarana promosi untuk mempermudah

memperkenalkan produk baru kepada konsumen.

Menurut S. Goya dalam jural berjudul Advertising on social media (2013)

Iklan social media adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari pengguna

media sosial melalui situs. Kini, ketika pengguna berpikir tentang membeli

sesuatu, pertama kali melihat internet, mencari produk tersebut,

membandingkan harga dengan merek lain dan mengambil keputusan, yang

salah satunya untuk membeli.

Selain itu menurut Peter (2013:3) “social ads reach the audience in

which you've invested a lot of money and time into nurturing. you can see

which audience are engaging the most, so you can ensure that your ads are

being bought correctly and you're actually growing your fan based on true

data”.
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iklan social media menjangkau audience yang telah anda investasikan banyak

uang dan waktu ke dalam pemeliharaan. Anda dapat melihat audience yang

paling terlibat, sehingga anda dapat memastikan bahwa iklan yang dibeli

dengan benar dan penggemar Anda benar-benar berkembang berdasarkan data

yang sebenarnya ".

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan social media

ditujukan untuk menarik perhatian atau menjangkau konsumen melalui suatu situs web

yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk

perusahaan.

2.1.8.2 Macam-Macam Iklan Melalui Socia Media

Social media memiliki beberapa perbeda jenis iklan yang memungkinkan

untuk mengambil keuntungan dari fitur unik setia situs. Jenisnya kini terus

berkembang, dengan menggunakan sosial media perusahaan dapat menemukan lebih

banyak cara efektif untuk mentargetkan penggunanya. Terdapat beberapa pilihan iklan

yang saat ini sering digunakan melalui social media.

Menurut Peter (2013:6) dalam buku ” Everything You Need to know about

Social Media Ads.” Menjelaskan terdapat beberapa jenis iklan melalui social media:

1. Facebook

Facebook memeiliki penawaran ruang iklan yang paling berkembang dan

lengkap, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola sendiri iklan

tersebut. iklan facebook terbagi menjadi dua kategori Marketplace Ads and

Premium Ads.

 Marketplace Ads: Iklan yang sering muncul di sisi kanan dari versi

desktop Facebook. Mereka tidak harus ditargetkan ke halaman tertentu,
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dan merupakan jenis yang paling umum dari iklan yang ditemukan di

situs tersebut.

Gambar 2.4 Marketplace Ads

Sumber: Peter (2013:6)

 Premium Ads: ikan premium membutuhkan lebih banyak biaya namun

memperluas daerah iklan dalam facebook. menyediakan kesempatan

keterlibatan konsumen dan berintraksi dengan perusahaan lebih besar.

Gambar 2.5 Premium Ads

Sumber: Peter (2013:6)

2. Twitter

Iklan di twitter menyajikan peluang dan tantangan dibandingkan dengan

facebook, karena pengguna membaca timeline berdasarkan urutan kronologis.

Dengan menggunakan iklan twitter  persntase pengikut dapat diketahui, namun

dialog dalam mengunakan iklan melalui twitter lebih singkat, oleh sebab itu

Twitter menawarkan tiga cara dasar untuk beriklan di situs ini:

 Promoted Tweets: Tweets akan ditampilkan secara langsung di timeline

pengguna atau yang telah ditargetkan. Ada juga beberapa pilihan

penargetan yang tersedia, seperti lokasi dan jenis kelamin.
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Gambar 2.6 Promoted Tweets

Sumber: Peter (2013:7)

 Promoted Accounts: Mencari dan menambahkan pengikut baru dengan

mempromosikan account Twitter dalam hasil pencarian. Akun Anda

akan muncul untuk kepentingan yang tampaknya cocok dangan account

pengguna.

Gambar 2.7 Promoted Accounts

Sumber: Peter (2013:7)

 Promoted Trends: Jika anda sedang melakukan pencarian untuk

memulai percakapan sekitar topik merek perusahaan dapat

mempromosikan dengan hashtag topik.

Gambar 2.8 Promoted Trends

Sumber: Peter (2013:7)

3. Liknk-In

Memungkinkan untuk mempromosikan jasa, pekerjaan atau perusahaan

secara keseluruhan untuk pengguna yang berfokus pada karier. Iklan linkedin

dapat muncul pada halaman awal, halaman profil, halaman pencarian, kotak
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masuk atau dalam kelompok. Salah satu komponen terkuat dari iklan linkedin

adalah kemampuan penargetan. Anda dapat menargetkan iklan linkedin

berdasarkan:

Gambar 2.9 Link-In

Sumber: Peter (2013:9)

 Jabatan Pekerjaan

 Fungsi Pekerjaan

 Industri

 Geografi

 Ukuran Perusahaan

 Nama Perusahaan

 Senioritas

 Usia

 Jenis Kelamin

 LinkedIn Grup
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2.1.8.3 Unsur Yang Perlu Diperhatikan dalam Iklan Social Media

Menrut Thirushen Naidoo ( 2011: 46) dalam jurnal yang berjudul The

effectiveness of advertising through the social media in Gauteng untuk menentukan

iklan di social media yang perlu di perhatikan diantaranya:

1. Personalisasi: Personalisasi berdasarkan karakteristik individual hal ini

mengingat bahwa kelompok atau kelompok konsumen akan berbeda

sehubungan dengan preferensi mereka untuk personalisasi pada umumnya

dan tergantung pada informasi apa harus disediakan untuk konsumen,

informasi terkait ini dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan.

2. Pemahaman: dapat dikatakan bahwa pemahaman yang baik dapat dicapai

jika pemasar dan konsumen mengerti makna dari iklan yang disampaikan.

Anonim dan sifat ambigu dari iklan media sosial membawa kesulitan bagi

konsumen ketika memahami informasi dari banyak pengiklan dan ini

menyebabkan konsumen tidak sepenuhnya memahami karakteristik

sebenarnya dari suatu produk. Ketidak pahaman informasi yang

disampaikan dapat mencegah pelanggan dari membeli produk.

3. Kepuasan: Kepuasan dianggap sebagai elemen lain dari efektivitas

periklanan berkaitan dengan komunikasi. Interaksi konsumen dengan

pemasar mempengaruhi kepuasan konsumen baik dengan kepuasan

keputusan pembelian dan interaksi itu sendiri. Kepuasan dapat dilihat

dalam dua jenis: Kepuasan dengan proses interaktif, dan Kepuasan dengan

pembelian produk atau hasilnya.

4. Kepercayaan: Definisi ini menangkap dua atribut penting dari

kepercayaan. Pertama, mencakup fakta bahwa kepercayaan bukanlah

tujuan tetapi antisipasi pribadi pada iklan social media, terutama jika

tindakan tersebut diperoleh dari waktu ke waktu. Kedua, harapan

merupakan ukuran dari apa yang konsumen telah percayai berdasarkan

pengalaman sebelumnya. Bentuk kepercayaan yang lebih tinggi biasanya
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didasarkan pada pengalaman pribadi daripada reputasi perusahaan.

Kredibilitas didasarkan pada sejauh mana konsumen percaya bahwa

pemasar memiliki keahlian dan kejujuran untuk melakukan transaksi yang

didasarkan pada sejauh mana konsumen percaya bahwa pemasar memiliki

niat bermanfaat bagi konsumen.

5. Persuasi: Iklan social media memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat

daripada persuasif iklan tradisional. Memberikan kesempatan yang lebih

personal untuk penyajian informasi, mempromosikan, mengidentifikasi

keberatan produk. Peluang ini lebih meningkatkan kemampuan pemasar

untuk membujuk.

Selain itu mengutip dari jurnal yang berjudul Pengaruh Kepercayaan dan

Perilaku Pelanggan Terhadap Iklan Media Sosial yang dilakukan oleh Randi

Ardillal, dkk (2013:3) menyatakan yang perlu di perhatikan dalam iklan media

social adalah:

1. Entertainment: Hiburan adalah suatu komponen yang dapat

mempengaruhi efektifitas dari iklan dengan membangun hubungan

emosional antara pelanggan dan pesan dari merek itu sendiri. Dengan

pasar yang dipenuhi oleh pesan iklan yang berusaha menarik perhatian

masyarakat, iklan harus menjadi menarik dan dapat dinikmati dengan cara

yang kreatif agar menarik perhatian pelanggan.

2. Value: penurunan nilai kepercayaan, membuat masyarakat berpandangan

negatif ketika mereka percaya bahwa iklan online lebih berdampak

merusak sistem nilai sosial masyarakat, namun selain itu pelanggan

merasa iklan pada media sosial merupakan suatu hal yang penting dan

berguna sebagai sumber informasi.

3. Informasi Produk: tugas utama dari pemasaran merupakan alat untuk

menginformasikan pelanggan tentang produk perusahaan, siapa mereka

dan apa yang mereka tawarkan, iklan Media sosial dapat digunakan untuk
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menyediakan identitas tentang suatu perusahaan dan produk-produk yang

mereka tawarkan.

Selain itu menurut Bagus Riyantoro dan Ati Harmoni (2013:3) yang dikutip

dari jurnal berjudul efektivitas iklan melalui jejaring sosial sebagai salah satu strategi

pemasaran keripik pedas maicih mengatakan Efektivitas iklan diukur dengan

menggunakan Model EPIC.  Model EPIC terdiri dari empat dimensi berikut:

1. Dimensi empati,

Menginformasikan, apakah konsumen menyukai suatu bentuk komunikasi

pemasaran dan menggambarkan bagaimana konsumen melihat hubungan

antara suatu bentuk komunikasi pemasaran dengan pribadinya.

2. Dimensi persuasi,

Menginformasikan apa yang dapat diberikan suatu bentuk komunikasi

pemasaran untuk penguat karakter suatu merek, sehingga pemasar

memperoleh pemahaman tentang dampak komunikasi pemasaran terhadap

keinginan konsumen untuk membeli.

3. Dimensi impact atau dampak,

Menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol dibandingkan

merek lain pada kategori yang serupa.

4. Dimensi communication atau komunikasi,

Memberikan informasi tentang kemampuan konsumen dalam mengingat

pesan utama yang disampaikan, pemahaman konsumen dan kekuatan

kesan yang ditinggalkan pesan tersebut.

Dari beberapa definisi diatas ditarik beberapa kesamaan unsur yang perlu

diperhatikan dalam iklan social media yaitu:

1. Persuasi: perusahaan perlu mengkomunikasikan produk perusahaan

melalui iklan social media kepada masyarakat agar terbujuk untuk

mencoba produk.

2. Kepercayaan: Iklan melalui social media yang ditampilkan perusahaan

mengenai informasi produk adalah kebenaran tanpa rekayasa sehingga
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konsumen merasa aman atas produk tersebut sehingga tertarik melakukan

pembelian.

3. Tampilan: Iklan yang ditampilkan melalui media sosial perlu dibuat

menarik dan singkat dengan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga

konsumen tertarik melihat iklan tersebut dan informasi yang disampaikan

perusahaan dapat dimengeti oleh konsumen.

4. Dampak: Menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol

dibandingkan merek lain pada kategori yang serupa.

2.1.9 Perilaku Konsumen

2.1.9.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Untuk menunjang keberasilan pemasaran, perusahaan juga perlu meperhatikan

perilaku konsumen yang dilakukan dalam proses mendapatkan suatu produk, menurut

Mowen dan Minor (dalam Freddy Rangkuti, 2009:9) mendefinisikan perilaku

konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran

yang melibatkan perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa, pengalaman, serta ide-

ide.

Definisi selanjutnya dikemukakan oleh Lamb, Hair, dan McDaniel (dalam

Freddy Rangkuti, 2009:11) bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang

pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan

mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang

memengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk.

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan Kotler dan Amstrong (2011:164)

perilaku pelanggan mengacu pada perilaku pembelian konsumen akhir individu dan

rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk komsumsi pribadi.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah

sebuah proses dimana konsumen mencari, memilih, memutukan melalukan pembelian,
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dan bagian terpenting dari perilaku konsumen adalah  proses pengambilan keputusan

dalam pembelian.

2.1.9.2 Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen

Sebelum seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi perilakunya, menurut Faktor yang

Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen Kotler dan Armstrong (2010 : 161-

175) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen :

1. Faktor- Faktor Kebudayaan

a. Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang

palingmendasar. Jika mahkluk yang lebih rendah perilakunya sebagian

besar diatur naluri, maka perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari.

b. Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih kecil

yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku

anggotanya. Ada empat macam sub budaya yaitu kelompok kebangsaan,

kelompok keagamaan, kelompok ras dan wilayah geografis.

c. Kelas Sosial adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap kelompok

cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama.

2. Faktor- Faktor Sosial

a. Kelompok Referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku

seseorang.

b. Keluarga, Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat

terhadap perilaku pembeli.

c. Peranan dan Status, Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat

dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. Setiap perenan membawa

satu status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakatnya.
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3. Faktor- Faktor Pribadi

a. Usia dan tahap daur Hidup, Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa

akan berubah-ubah selama hidupnya. Demikian halnya dengan selera

seseorang berhubungan dengan usianya.

b. Pekerjaan, dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan

dapat memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan

tertentu. (Kotler dan Armstrong, 2010)

c. Keadaan Ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang

dapat berpengaruh terhadap pilihan produk.

d. Gaya Hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang turut menentukan

perilaku pembelian.

e. Kepribadian dan Konsep Diri adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan

setiap orang sedangkan konsep diri lebih kearah citra diri.

4. Faktor- Faktor Psikologi.

a. Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk

mengarah seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu.

b. Persepsi, Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya.

c. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu

yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh

dengan mempelajarinya.

d. Kepercayaan dan Sikap, Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh

kepercayaan dan sikap selanjutnya mempengaruhi tingkah laku. (Kotler

dan Armstrong, 2010)
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2.1.10 Pengambilan Keputusan Konsumen

2.1.10.1 Pengertian Pengambilan Keputusan Konsumen

Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian konsumen akan terlebih

dahulu untuk mengambil keputusan menegenai produk yang akan dikonsumsinya,

kemudian keputusan yang telah diambil konsumen akan dilanjutkan dengan

penggunaan. Menurut Mahmud Machfoedz (2010:44) mengemukakan bahwa

pengambilan keputusan adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai

alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu

pilihan yang dianggap paling menguntungkan.

Sedangkan pendapat lain mengenai pengambilan keputusan konsumen

munurut Basu Swasta dan T. Hani Handoko (2008:110) mengemukakan bahwa

“Keputusan pembelian merupakan proses dalam pembelian yang nyata, apakah

membeli atau tidak”. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen

diputuskan atas berbagai macam pertimbangan tertentu yang paling sesuai dengan

yang mereka butuh dan inginkan.

2.1.10.2 Model Rangsangan Tanggapan Keputusan Pembelian

Pada dasarnya menentukan pilihan dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap,

dan perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012;183) model perilaku

konsumen digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.10 Model Rangsangan Tanggapan Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler & Keller (2012 : 183)
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2.1.10.3 Tahap Proses Keputusan Pembelian

Menurut Kotler (2012;188) proses keputusan pembelian konsumen terdiri

dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai pada

keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Dalam memutuskan membeli

produk konsumen akan mengalami proses dimana konsnsumen menyesuaikan

kemampuannya dengan produk yang dibutuhkannya terdapat lima tahap proses

keputusan pembelian yaitu :

Gambar 2.11
Tahap Proses Keputusan Pembelian

Sumber: Kotler dan Keller (2012: 188 )

1. Pengenalan Masalah

proses ini dimulai dengan pembeli mengenali suatu masaah atau kebutuhan

pribadi konsumen

2. Pencarian Informasi

Seorang konsumenyang telah terpengaruh kebutuhan tersebut sehingga

membutuhkan informasi suatu produk untuk memenuhi kbutuhanya
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3. Evaluasi Alternative

hal ini berkaitan dengan bobot yang diberikan kepada suatu produk dengan

mempertimbangkan antara satu produk dengan produk lainnnya.

4. Keputusan Membeli

konsumen membentuk suatu niat untuk membeli atas dasar faktor pendapatan,

harga,  manfaat dari produk yang dipiih.

5. Perilaku Setelah Pembelian

Setelah membeli dan merasakan produk konsumen akan mengalami tingkat

kepuasan dan ke tidak puasan serta akan terlibat dalam tidakan sesudah

pembelian pada pasar.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses keputusan

pembelian tidak berakir sampai pembelian produk saja namun perlu diketahui juga

bagaiman kepuasan konsumen atas produk tersebut, hingga konsumen akan

melakukan pembelian ulang dilain hari.

2.1.10.3.1 Hubungan Iklan Melalui Social Media Terhadap Keputusan

Pembelian dengan menggunakan metode AIDA.

Model AIDA (attention, interest, desire, action) yang dikemukakan Kotler &

Keller (2012; 502) menjelaskan bagai mana proses komunikasi dapat mempengaruhi

konsumen yang salah satunya melalui iklan. Iklan merupakan salah satu media

penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh konsumen sebagai panduan dalam

melakukan pemilihan produk, iklan juga dianggap mampu meningkatkan

pengetahuan konsumen mengenai suatu produk. Melalui penyampaian informasi

yang jelas diharapkan konsumen akan melakukan pembelian. Selain itu model AIDA

merupakan sebuah konsep yang dimana dalam sebuah pemasarn sangatlah memegang

peranan penting.

Perhatian (Attention) konsumen perlu diditingkatkan melalui iklan agar

tertarik untuk mencoba suatu produk baru yang dikeluarkan perusahaan sebagai



40

pemenuh kebutuhan dan keinginan Masyarakat. Dengan melakukan promosi melalui

iklan secara tidak langsung akan meningkatkan keinginan seseorang untuk mencari

dan melihat sesuatu. Kemudian, perlu dilakukan penyesuaian iklan terhadap target

konsumen dan pemilihan media yang sesuai, iklan yang disampaikan perlu mudah

dimengerti dan menarik sehingga ketertarikan (Interest) konsumen pada produk

meningkat dan akan timbul perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu

produk yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen.

Dengan menggunakan iklan yang menarik melalui media yang praktis seperti

social media akan meningkatkan keinginan (Desire) konsumen untuk mencari

informasi tambahan, dan mencoba produk yang menarik perhatiannya. Kemudian,

iklan tersebut akan mepengaruhi konsumen untuk melakukan pemilihan produk.

Terakhir, setelah konsumen berkomunikasi dan mendapat informasi yang dicari

melaui social media konsumen diharapkan malakukan tindakan (Action) pembelian.

Tidakan tersebut perlu dilakukan sebagai kegiatan untuk merealisasiakan keyakinan

dan ketertarikan terhadap sesuatu produk.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Ketatnya persaingan pasar membuat perusahaan perlu dapat bertahan dari para

pesaing dengan terus melakukan pengembangan agar dapat bertahan, perusahaan

perlu menetapkan konsep pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran

(marketing mix) yang di dalamnya terdapat beberapa faktor  yaitu produk (product),

harga ( price), tempat (place ), dan promosi (promotion). Ke empat faktor ini dapat

dikendalikan oleh perusahaan serta dapat mempengaruhi konsumen.

Penegrtian bauran pemasaran dalam buku Marketing Management menurut

Philip Kotler dan Kevin Keller (2012 ; 47), mendefinisikan bauran

pemasaran sebagai seperangkat alat pemasaran perusahaan untuk

mengejar tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
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Dalam bauran pemasaran salah satu faktor yang penting adalah promosi,

karena promosi merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk menginformasikan

dan mengkomunikasikan suatu produk kepada konsumen sehingga akan menarik

perhatian kosumen dan membelinya sehingga akan meningkatkan laba bagi

perusahaan.

Menurut Kuncoro (2010:134) Tujuan promosi terbagi menjadi tiga jenis

yaitu: Memberikan informasi pelanggan tentang produk atau fitur baru

seperti menciptakan kebutuhan, mempengaruhi pelanggan untuk

membeli merek orang lain, mengingatkan pelanggan.

Promosi merupakan penyampaian informasi suatu produk kepada konsumen

melalui suatu media yang dipilih oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen

sehingga konsumen tertarik untuk mencoba dan membeli produk tersebut. Agar

penyampaian informasi tentang produk dapat diterima konsumen dengan baik, maka

perusahaan perlu menetapkan target market dan strategi promosi yang efekektif.

Agar informasi tentang produk dapat disampaikan dengan baik, perusahaan

perlu memilih bauran komunikasi pemasaran ( integrated marketing communication),

yang terdiri dari iklan ( advertising ), promosi penjualan ( sales promotion ), acara

dan pengalaman ( even and experiences ), hubungan masyarakat dan publisitas (

public relations and publicity ), pemasaran langsung ( Direct marketing ), pemasaran

interaktif ( interactive marketing ), pemasaran dari mulut ke mulut ( world of mouth

marketing ), penjualan personal ( personal selling). Dalam hal ini produk Maicih

melakukan promosi dengan pemasaran langsung, pemasaran interaktif,dan iklan.

Menurut Kotler dan Keller (2012:500 ) iklan adalah semua bentuk

terbayar dari persentasi nonpersonal dan promosi ide, barang atau jasa

melalui sponsor yang jelas melalui media cetak ( Koran, dan majalah),

media penyiaran (radio dan televisi  ), media jaringan ( telepon, kabel,

satellite, wireless ), dan media elektronik ( rekaman suara, rekaman
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video, CD- ROM, halaman website ), dan media pameran ( Billboard,

papan petunjuk jalan, dan poster).

Pada saat perusahaan menyampaikan informasi mengenai produk kepada

konsumen melalui suatu media, perusahaan dapat memilih beberapa cara untuk

menyampaikan informasi tersebut, salah satunya dengan iklan melalui social media.

Dengan menginformasikan produk melalui iklan di social media maka perusahaan

dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada konsumen. Hal ini juga dapat

terlihat dari bagaimana perusahaan memanfaatkan website, facebook dan juga

twitternya. Dengan melakukan promosi yang sesuai dengan target sasaran, hal ini

terlihat dari bagaimana perusahaan memanfaatkan social media untuk berinteraksi

dengan konsumen.

Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller (2012;.568), media sosial

merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks,

gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan

dan sebaliknya.

Ada beberapa tujuan penggunaan dari social media yaitu: membangun

kepedulian, membangun komunitas online, dan meningkatkan penjualan melalui

website perusahaan.

Menurut S. Goya dalam jural berjudul Advertising on social media (2013)

Iklan social media adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari pengguna

media sosial melalui situs.

Sedangkan, menurut Peter Goodman (2013:6) terdapat beberapa macam

jenis iklan melalui social media yaitu:

1. Facebook:

- Marketplace Ads: Iklan yang sering muncul di sisi kanan dari versi

desktop Facebook.

- Premium Ads: ikan premium membutuhkan lebih banyak biaya namun

memperluas daerah iklan dalam facebook.



43

2. Twitter:

- Promoted Tweets: Tweets akan ditampilkan secara langsung di

timeline pengguna atau yang telah ditargetkan.

- Promoted Accounts: Mencari dan menambahkan pengikut baru

dengan mempromosikan account Twitter dalam hasil pencarian.

- Promoted Trends: Jika anda sedang melakukan pencarian untuk

memulai percakapan sekitar topik merek perusahaan dapat

mempromosikan dengan hashtag topik.

3. Link-In: Memungkinkan untuk mempromosikan jasa, pekerjaan atau

perusahaan secara keseluruhan.

Sedangkan terdapat beberapa unsur yang perlu di perhatikan untuk menunjang

keberhasilan iklan melalui social media yaitu diantaranya:

1. Persuasi: perusahaan perlu mengkomunikasikan produk perusahaan melalui

iklan social media kepada masyarakat agar terbujuk untuk mencoba produk.

2. Kepercayaan: Iklan melalui social media yang ditampilkan perusahaan

mengenai informasi produk adalah kebenaran tanpa rekayasa sehingga

konsumen merasa aman atas produk tersebut sehingga tertarik melakukan

pembelian dan melakukan pembelian ulang.

3. Tampilan: Iklan yang ditampilkan melalui media sosial perlu dibuat menarik

dan singkat dengan kata-kata yang mudah dimengerti sehingga konsumen

tertarik melihat iklan tersebut dan informasi yang disampaikan perusahaan

dapat dimengeti oleh konsumen.

4. Dampak: Menunjukkan apakah suatu merek dapat terlihat menonjol

dibandingkan merek lain pada kategori yang serupa.

Dengan menperhatikan unsur-unsur diatas diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran konsumen terhadap suatu produk dan tergerak untuk melakukan pembelian

produk perusahaan. Metode perusahaan melakukan promosi iklan melalui social

media diharapkan dapat meningkatkan penjualan yang dapat dijelaskan melalui

metode AIDA.
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Menurut kotler (2008;568) model AIDA dijelaskan sebagai berikut:

 attention (menarik perhatian konsumen), timbulnya perhatian konsumen

terhadap suatu usaha pemasaran yang dilakukan produsen.

 interest (menumbuhkan minat lebih dalam), muncunya rasa tertarik terhadap

produk yang ditawarkan produsen tersebut atau membangkitkan minat untuk

memiliki produk tersebut.

 desire (keinginan untuk membeli), setelah rasa tertarik timbul hasrat atau

keinginan untuh memiliki produk tersebut.

 action (melakukan pembelan) tindakan pembelian yang dilakukan konsumen

setelah memiliki hasrat/ keinginan untuk memiliki produk.

Apabila perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai produk dengan

baik dan  mudah diterima serta komunikasi diantara preusahan dengan konsumen

berjalan secara efektif sehingga akan mendorong konsumen untuk melakukan

keputusan pembelian. Pelanggan mengunjungi social media karena merek produk dan

promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “ Iklan

melalui Social media berpengaruh positif  terhadap keputusan pembelian produk

Maicih “.


