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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Sasaran fundamental dari kebanyakan bisnis adalah kelangsungan hidup, laba, 

dan pertumbuhan. Pemasaran memberikan kontribusi secara langsung untuk 

mencapai sasaran ini. Pemasaran terdiri dari kegiatan menilai keinginan dan kepuasan 

dari konsumen saat ini dan calon konsumen, mendesain dan mengatur penawaran 

produk, menentukan harga dan kebijakan harga, mengembangkan strategi distribusi, 

dan melakukan komunikasi dengan konsumen saat ini dan calon konsumen. Untuk 

lebih jelas mengenai pemasaran tersebut maka dikemukakan beberapa definisi dari 

para ahli mengenai pemasaran diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Philip Kotler (2005 : 107),“pemasaran adalah proses sosial 

yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan merekan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak 

lain”. 

Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Husein Umar (2003 : 

31), “pemasaran adalah kegiatan yang meliputi keseluruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, 

menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang atau 

jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun 

yang potensial”.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan da keinginannya dengan 

membuat, menawarkan , dan secara bebas menukarkan produk atau jasa yang 

mempunyai nilai untuk memuaskan konsumen dan berhubungan dengan kegiatan-
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kegiatan usaha yang menggunakan prinsip pemberian harga, promosi hingga 

mendistrbusikan barang atau jasa kepada konsumen untuk mencapai sasaran serta 

tujuan organisasi. 

2.1.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Agar dapat tercapai tujuan perusahaan yaitu memberikan keputusan kepada 

konsumen, maka setiap perusahaan harus menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasikan dan mengontrol aktifitas pemasarannya. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan melaksanakan manajemen pemasaran. 

 Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Kotler-Keller (2007;6) 

 “Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

Sedangkan menurut Buchari Alma dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

Jasa (2007;130), definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai berikut: 

“Manajemen Pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna  

memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran 

dalam rangka tujuan organisasi.” 

Jadi dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu proses dimana perusahaan memilih pasar sasaran dengan 

melaksnakan program-program yang diterapkan agar tercapai tujuannya. 
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2.1.3  Pengertian Bauran pemasaran 

Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran perusahaan mengkombinasikan 

keempat variabel yang sangat mendukung didalam menentukan strategi pemasaran, 

kombinasi keempat variabel itu dikenal dengan Bauran Pemasaran ( marketing mix ) 

yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi.  

Menurut Sofjan Assauri (2002 : 180) “Bauran pemasaran merupakan 

kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran variabel 

mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli 

atau konsumen”. 

 Sedangkan menurut Husain Umar (2003 : 31) menegaskan bahwa didalam 

bauran pemasaran (marketing mix) terdapat 4 komponen yaitu : produk, harga, 

tempat dan promosi. 

1. Produk (Product) 

Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu 

keinginan atau kebutuhan. Termasuk dalam produk selain berbentuk fisik juga jasa 

maupun layanan. 

2. Harga (Price) 

 Harga adalah sejumlah nilai yang ditawarkan konsumen dengan manfaat dari 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli 

dan penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga 

yang sama terhadap semua pembeli. 

3. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan barbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat produknya dan menyakini konsumen agar mau 

melakukan tindakan pembelian. 
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4. Tempat (Place) 

 Tempat atau distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan agar 

produknya dapat diperoleh dengan mudah dan tersedia bagi konsumen sasaran. 

Sebagian besar produsen menggunakan perantara pemasaran untuk memasarkan 

produk khusus barang dengan cara membangun satu saluran distribusi, yaitu 

sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam keterlibatan mereka pada proses 

yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia bagi penggunaan atau konsumsi 

oleh konsumen atau industrial.  

2.2 Iklan (Advertising) 

2.2.1 Pengertian Iklan 

 Iklan menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin 

Molan (2007:244), mendefinisikan iklan sebagai berikut: 

 “Iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi gagasan, 

barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar”. 

 Sedangkan menurut Kasali (2007:9) secara sederhana iklan didefinisikan 

sebagai berikut: 

 “Pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat 

lewat suatu media”. 

 Menurut Frank Jefkins dalam Institut Praktisi Periklanan Inggris (journal 

Junii 2009), yaitu : 

 “Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasive yang 

diarahkan kepada (calon) konsumen yang paling potensial atas produk.” 

 Iklan harus dibuat dan didesain sedemikian rupa agar dapat menarik minat 

khalayak, orisinal, serta  memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para 

konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan 

sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. 
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 Iklan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, mempengaruhi, 

merubah opini, bahkan juga bisa mengubah emosi dan perilaku. Peran iklan bukan 

satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran secara keseluruhan, maka perannya 

dalam strategi pemasaran pun hanya sebagian. Bisa berupa mengingatkan brand 

awareness sampai mengembangkan aspek-aspek yang spesifik dari brand image. 

2.2.2 Sifat-sifat Periklanan 

 Fandy Tjiptono dalam buku Manajemen Strategik (2006;226-227) 

menjelaskan sifat-sifat iklan ada empat macam, yaitu : 

1. Public Presentation 

 Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang produk 

yang diiklankan. 

2. Pervasiveness 

Pesan iklan yang sama diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan 

informasi. 

3. Amplified Expressiveness 

Iklan mampu mendramatisir perusahaan dan roduknya melalui gambar dan 

suara untuk    menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak 

4. Impersonality 

Iklan tidak bersifat memihak Khalayak untuk memperhatikan dan 

menanggapinya, karena merupakan komunikasi yang monolog / satu arah. 

2.2.3 Tipe-Tipe periklanan  

Tipe-tipe periklanan menurut Alma (2004;182) dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

1. Price Advertising 

Yaitu yang menonjolkan harga menarik 

2. Brand Advertising 
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Yaitu yang memberikan impresi tentang nama brand kepada pembaca atau 

pendengarnya. 

3. Quality Advertising 

Yaitu yang mencoba  menciptakan impresi bahwa produk yang direklamekan 

mempunyai mutu yang tinggi. 

4. Product Advertising 

Berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah dari pemakaian 

suatu produk 

5. Institutional Advertising  

Yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan agar konsumen 

mempunyai kesan mendalam tentang nama perusahaan tersebut, sehingga ini 

merupakan jaminan mutu. 

6. Prestige Advertising  

Yaitu yang berusaha memberikan fashion pada suatu produk atau mendorong 

masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau kedudukan. 

2.2.4 Tujuan Iklan 

Sedangkan menurut Kasali (2007:45), mengatakan bahwa tujuan iklan 

adalah: 

a. Sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi 

  Tujuan memberikan tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni pengiklan 

(klien), account executive dari pihak biro, dan tim kreatif untuk saling 

berkomunikasi. Tujuannya juga membantu koordinasi bagi setiap kelompok 

kerja, seperti suatu tim yang terdiri dari copywritter, spesialis radio, pembeli 

media, dan spesialis riset. 
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b. Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan 

Jika ada dua alternatif dalam kampanye iklan, salah satu daripadanya harus 

dipilih. Berbeda dengan keputusan yang dilakukan berdasarkan selera eksekutif, 

mereka semua harus kembali pada tujuan dan memutuskan mana yang lebih 

cocok. 

c. Sebagai alat evaluasi 

  Tujuan juga digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil suatu 

kampanye periklanan. Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk mengaitkan 

beberapa ukuran seperti pangsa pasar atau kesadaran merek dengan tujuan 

kampanye iklan. 

2.2.5 Langkah-langkah dalam Keputusan Iklan 

  Menurut Kotler dan  Keller (2007:244) dalam mengembangkan program 

iklan, manajer-manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi 

pasar sasaran dan motif pembeli. Kemudian mereka dapat mengambil kelima 

keputusan utama dalam mengembangkan program iklanyang dikenal dengan 

istilah “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 efektifitas iklan (measurement) 

Dengan melakukan lima langkah tersebut diharapkan pelaksanaan iklan 

dapat berjalan dengan baik. 

2.2.5.1  Menetapkan Tujuan periklanan 

  Kotler dan Keller (2007:244)  mengemukakan bahwa tujuan-tujuan iklan 

harus mengalir dari keputusan-keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, 
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pemosisian pasar, dan program pemasaran. Tujuan (atau sasaran) iklan 

merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus 

diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tujuan iklan dapat 

digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, 

,mengingatkan, atau memperkuat. 

a. Iklan informatif  

Dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang 

produk baru atau ciri baru produk yang sudah ada 

b. Iklan perusasif 

Dimaksudkan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, 

dan pembelian suatu produk atau jasa 

c. Iklan pengingat 

Dimaksudkan untuk merangsang pembelian produk dan jasa kembali 

d. Iklan penguatan 

Dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka 

telah melakukan pilihan yang tepat. 

2.2.5.2  Menetapkan Anggaran Iklan 

  Disini ada lima faktor khusus yang harus dipertimbangkan pada saat 

menetapkan anggaran iklan menurut Kotler dan Keller (2007:245), yaitu : 

a. Tahap dalam siklus hidup produk 

Produk baru biasanya mendapat anggaran iklan yang besar guna 

membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya. Merek-

merek yang sudah mapan biasanya didukung anggaran iklan yang lebih rendah, 

sebanding dengan penjualannya. 

b. Pangsa pasar dan basis konsumen 

Merek berpangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit 

pengeluaran iklan, dengan hanya sekian persen dari penjualan, guna 

mempertahankan pangsanya. Untuk memperbesar pangsa dengan meningkatkan 

ukuran pasar, diperlukan pengeluaran yang lebih besar. Berdasarkan biaya per 
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impresi, akan lebih mudah menjangkau konsumen suatu merek yang sudah 

digunakan secara luas daripada untuk menjangkau konsumen merek berpangsa 

kecil. 

c. Persaingan dan gangguan 

Dalam pasar yang memiliki sejumlah besar pesaing dan pengeluaran iklan 

yang tinggi, suatu merek harus diiklankan secara besar-besaran untuk didengar. 

Bahkan, gangguan yang sederhana pun dari iklan yang tidak langsung bersaing 

dengan merek tersebut akan menyebabkan kebutuhan iklan yang lebih besar. 

d. Frekuensi iklan 

Jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek 

tersebut kepada konsumen mempunyai dampak penting terhadap anggaran iklan 

e. Daya subtitusi produk 

Merek-merek dalam kelas komoditas (rokok, bir, minuman ringan) 

memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Iklan 

juga berperan penting jika suatu merek dapat menawarkan manfaat atau ciri fisik 

yang unik. 

2.2.5.3 Mengembangkan Kampanye Iklan 

  Dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye iklan, penting 

untuk membedakan strategi pesan atau menentukan posisi dari sebuah iklan (apa 

yang diupayakan untuk disampaikan oleh iklan tentang merek) dari strategi 

kreatifnya (bagaimana iklan mengekspresikan tuntutan merek). Dengan demikian 

merancang kampanye iklan yang efektif merupakan ilmu sekaligus seni. Menurut 

Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2007:246-251), 

untuk mengembangkan satu strategi pesan para pengiklan menempuh tiga 

langkah, yaitu : 

a. Melahirkan dan mengevaluasi pesan 

Penting untuk melahirkan pengertian segar dan mencegah menggunakan 

daya tarik dan posisi yang sama seperti yang lain. Banyak iklan dewasa ini 
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memiliki konsumen. Akibatnya adalah bahwa hanya ada satu tautan lemah yang 

dibangun antara merek dan pesan. 

b. Pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif 

Dampak iklan tergantung tidak hanya pada apa yang dikatakan, namun 

sering lebih penting tentang bagaimana dikatakan. Pelaksanaan pesan bisa 

menentukan. Dalam mempersiapkan suatu kampanye iklan, biasanya pengiklan 

menyiapkan pertanyaan strategi teks (copy strategi statement) yang menjelaskan 

tujuan, isi, dukungan, dan nada iklan yang diinginkan. Setiap medium iklan 

memiliki keuntungan dan kerugian khusus. Di sini, kita tinjau media televisi, 

radio, dan iklan cetak. 

 Iklan Televisi 

Pada umumnya televisi di akui sebagai media iklan paling 

berpengaruh dan menjangkau spektrum konsumen. Dari perspektif 

pembangunan merek , iklan TV memiliki dua kekuatan sangat penting. 

Pertama, ia dapat menjadi sarana efektif yang menunjukan secara langsung 

atribut-atribut produk dan menjelaskan secara persuasif manfaat-manfaat 

produk yang berhubungan dengan konsumen. Kedua, iklan TV dapat menjadi 

sarana yang mendorong untuk secara dramatis memotret pengguna dan 

gambaran penggunaan, kepribadian merek, dan hal-hal tak berwujud lainnya 

dari merek tersebut. 

Iklan televisi juga memiliki kekurangannya. Karena sifat pesannya 

yang cepat berlalu dan unsur-unsur kreatif yang berpotensi mengacaukan 

sering ditemukan dalam iklan TV, maka pesan yang berhubungan dengan 

produk dan merek itu sendiri dapat diabaikan. Kerugian lainnya adalah biaya 

produksi dan biaya tempat yang tinggi. 
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 Iklan Cetak 

Media cetak menawarkan kontras yang sesungguhnya dengan media 

siar. Karena sifat mereka sendiri yang berjarak, majalah dan surat dapat 

memberikan banyak informasi produk yang sangat rinci dan dapat juga secara 

efektif mengkomunikasikan pengguna dan gambaran penggunaan. Pada saat 

yang sama, sifat yang statis dari gambaran visual dam media cetak 

membuatnya sulit untuk memberikan presentasi atau demonstrasi yang 

dinamis. Kerugian lainnya adalah bahwa media cetak dapat menjadi sangat 

pasif. 

Elemen-elemen format seperti ukuran, warna, dan ilustrasi akan 

memepengaruhi dampak iklan dan juga biayanya. Sejumlah peneliti iklan 

cetak melaporkan bahwa secara berturut-turut gambar, judul, dan kata-kata 

berperan penting. 

 Iklan Radio 

Keuntungan utama dari radio adalah kelenturan, station-station sangat 

ditargetkan, iklannya relatif murah untuk diproduksi dan dipasang, dan 

penutupnya yang singkat memungkinkan tanggapan yang cepat. Dan kerugian 

yang jelas dari radio adalah tidak adanya gambar visual dan sifat konsumen 

yang relatif pasif dalam mengelola hasilnya. 

c. Kajian tanggung jawab sosial 

Pengiklan dan agen-agen iklannya harus memastikan bahwa iklan tidak 

melampaui norma sosial dan hukum. Perusahaan-perusahaan harus menghindari 

iklan yang tidak benar atau menyesatkan. 
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2.2.5.4 Menetapkan Media dan Mengukur Efektivitas 

  Setelah memilih pesannya, tugas pengiklan berikutnya adalah memilih 

media untuk menyampaikannya. Adapun tahap-tahap dalam menentukan media , 

yaitu : 

 a. Memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak 

 b. Memilih di antara jenis-jenis media utama 

 c. Memilih sarana media khusus 

 d. Memutuskan waktu media yang tepat 

 e. Memutuskan alokasi media secara geografis 

 

2.2.5.5 Mengevaluasi Efektivitas Iklan 

  Perencanaan dan pengendalian iklan yang baik tergantung pada 

pengukuran efektivitas iklan. Kebanyakan pengiklan mencoba mengukur efek 

komunikasi suatu iklan – maksudnya, dampak potensialnya terhadap kesadaran, 

pengetahuan, atau preferensi. Mereka juga ingin mengukur efek penjualan iklan 

tersebut Hamdan (2006:29) 

 a. Riset dampak komunikasi 

Riset dampak komunikasi berupaya menentukan apakah suatu iklan 

berkomunikasi efektif. Dengan disebut juga pengujian naskah (copy testing), 

riset tersebut dapat dilakukan sebelum iklan dimasukan ke media dan setelah 

dicetak atau disiarkan. 

b. Riset dampak penjualan 

Dampak iklan pada penjualan umumnya lebih sulit diukur daripada 

dampak iklan pada komunikasinya. Penjualan dipengaruhi banyak faktor, 

seperti fitur produk, harga, ketersediaan, dan juga tindakan pesaing. Dampak 

penjualan paling mudah diukur dalam situasi pemasaran langsung dan paling 

sulit diukur untuk iklan membentuk citra merek atau perusahaan. 
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2.2.6 Media Iklan 

 Menurut Saladin (2003:134) ada 6 (enam) media iklan, diantaranya sebagai 

berikut : 

a.  Surat Kabar, merupakan media luwes dan tepat waktu, dapat digunakan untuk 

meliput satu atau beberapa pusat kota sekaligus bahkan sampai ke desa-desa. 

b. Majalah, dapat mencapai pasar nasional dengan biaya per calon pelanggan 

yang relatif murah, dan dapat disajikan dalam berbagai warna dan bentuk. 

Majalah dibaca pada waktu santai, sehingga penyampaian pesan panjang. 

c. Surat Pos Langsung, merupakan media yang paling personal dan selektif. 

Surat pos langsung kebanyakan merupakan periklanan murni , karena 

menciptakan peredaran sendiri dan menarik pembacanya sendiri. 

d. Radio, merupaka media dimana pengiklan radio harus menciptakan sendiri 

keinginan pendengar, dan hanya berkesan kepada pendengarnya. 

e. Televisi, merupakan media yang paling serba guna, karena dapat melakukan 

himbauannya secara audio visual. Sangat luwes dalam hal meliputi pasaran 

geografis serta waktu penyajian pesan, namun memerlukan biaya yang sangat 

mahal. 

f. Papan Reklame, merupakan media yang fleksibel dan murah, dapat mencapai 

hampir semua penduduk. Cocok sekali untuk produk konsumen yang banyak 

dipakai di masyarakat. 

 

2.2.6.1 Iklan Media Cetak 

  Menurut Kasali (2007:99) “Media cetak adalah suatu media yang statis 

dan mengutamakan pesan-pesan visual”. Media ini terdiri dari lembaran dengan 

sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih. Seperti 

televisi dan radio dalam jajaran medium penyiaran, fungsi utama media cetak 

adalah memberi informasi dan menghibur. 
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  Media cetak menawarkan kontras yang sesungguhnya dengan media siar. 

Karena sifat mereka yang berjarak, majalah dan surat dapat memberikan banyak 

informasi produk yang sangat rinci dan dapat juga secara efektif 

mengkomunikasikan pengguna dan gambaran penggunaan. Pada saat yang sama, 

sifat yang statis dari gambaran visual dalam media cetak membuatnya sulit 

memberikan presentasi atau demonstrasi yang dinamis. Kerugian lainnya adalah 

bahwa media cetak dapat menjadi cukup pasif. 

2.2.6.2 Majalah  

  Berbeda dengan surat kabar, majalah telah jauh lebih menspesialisasikan 

produknya untuk menjangkau konsumen tertentu. Setiap majalah umumnya 

mempunyai pembaca jauh lebih sedikit daripada pembaca surat kabar, namun 

memiliki pasar yang lebih mengelompok. Usia majalah juga jauh lebih panjang 

dari usia surat kabar. Majalah memiliki kedalaman ini yang jauh berbeda dengan 

surat kabar yang hanya menyajikan berita. Di samping itu, majalah menemani 

pembaca dengan menyajikan cerita atas berbagai kejadian dengan tekanan pada 

unsur menghibur atau mendidik. 

  Minat untuk membaca majalah di kalangan investor  juga cukup tinggi. 

Beberapa grup penerbitan besar terus melakukan diversifikasi dengan 

mengeluarkan sejumlah majalah baru. Dan beberapa investor di bidang lain pun 

tidak mau tinggal diam. Mereka mencoba memasuki bidang baru ini untuk 

menyaingi produk yang sudah lebih dahulu ada di pasar. 

  Majalah-majalah ini umumnya memuat iklan berlingkup nasional dengan 

produk bermutu tinggi untuk mencapai sasaran konsumen menengah ke atas. 

Umumnya majalah yang ada diterbitkan oleh penerbit-penerbit dari ibu kota. 

Sedikit sekali, kalau tidak dapat dikatakan hampir tidak ada, majalah dari daerah 

yang bertujuan untuk menjaring pengiklan lokal. 
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2.2.6.3 Kekuatan dan Kelemahan Majalah 

  Menurut Kasali (2007:112) mengungkapkan beberapa kekuatan dan 

kelemahan iklan melalui majalah yaitu : 

 1. Kekuatan : 

 Khayalak sasaran 

Salah satu keunggulan majalah jika dibandingkan dengan media lainnya 

adalah kemampuannya menjangkau segmen pasar tertentu yang 

terspesialisasi. Pada masa mendatang majalah-majalah special interest akan 

mempunyai peranan yang penting dan akan sangat disukai sebagai media 

periklanan karena dianggap memiliki captive market. 

 Penerimaan khalayak 

Keunggulan kedua adalah kemampuannya mengangkat produk-produk yang 

diiklankan sejajar dengan persepsi khalayak sasaran terhadap prestise majalah 

yang bersangkutan. 

 Masa edar 

Majalah adalah media yang memiliki usia edar paling panjang dari seluruh 

media yang ada. Selain itu, majalah yang dimiliki oleh khalayak umumnya 

disimpan hingga bertahun-tahun sebagai referensi. Misalnya majalah femina, 

disimpan oleh banyak pembacanya yang senang memasak dan menjahit, dan 

majalah Management & Usahawan Indonesia  disimpan oleh mereka yang 

terlibat dalam kegiatan manajemen dan para konsultan manajemen. Majalah 

juga mampu menjangkau khalayak sasaran sebanyak-banyaknya dari satu 

pembeli karena dibaca oleh seluruh anggota keluarga, teman, relasi, 

pelanggan, atau kolega si pembeli. 

 Kualitas visual 

Kualitas visual majalah sangat prima karena umumnya  dicetak di atas kertas 

berkualitas tinggi. Dengan demikian kebanyakan majalah dapat menyajikan 

tata warna, reproduksi foto - baik hitam putih maupun berwarna – dengan 
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sangat baik. Kualitas produksi seperti ini mencerminkan kehebatan isi 

editorialnya. Cerita-cerita fiksi dan features selalu ditulis oleh penulis 

kenamaan yang mampu menggugah emosi pembaca. 

 Promosi penjualan 

Majalah adalah media yang efektif untuk menyiarkan pesan iklan yang berbau 

promosi penjualan seperti kupon-kupon yang akan diundi, percontohan 

produk, dan kartu-kartu petunjuk. 

 

2. Kelemahan : 

 1. Fleksibilitas terbatas 

  Meskipun majalah memberikan keuntungan berupa waktu edar yang 

panjang, para pengiklan harus menyerahkan final artwork iklan jauh-jauh 

hari. Dari segi ini majalah dianggap tidak fleksibel. Demikian pula 

halaman-halaman utama, seperti back cover, inside front/back cover, 

tidak senantiasa tersedia. Pada beberapa media utama, pesanan atas 

halaman utama tersebut harus dilakukan enam bulan atau bahkan setahun 

sebelumnya. Tidak jarang halaman ini sudah dikontrak satu tahun penuh 

oleh pengiklan besar, seperti rokok, mobil, sampo, dan lain-lain. 

 2. Biaya tinggi 

  Kelemahan kedua adalah biaya yang relatif mahal. Biaya untuk 

menjangkau setiap khalayak sasaran menjadi lebih mahal lagi bila 

diiklankan pada media-media umum dengan khalayak sasaran yang tidak 

terseleksi, karena majalah-majalah seperti itu banyak beredar di 

lingkungan yang bukan menjadi sasaran pasar produk yang diiklankan. 

 3. Distribusi 

  Banyak majalah yang peredarannya lambat sehingga menumpuk di rak-

rak toko buku. Beberapa majalah tidak memiliki jaringan distribusi yang 

tepat. Di beberapa daerah tertentu yang daya belinya tinggi namun sulit 
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dijangkau, majalah sering tidak ada. Misalnya, perumahan karyawan 

mobil oil di Arun, atau kawasan lingkungan para pekerja tambang minyak 

di Bontang, atau kawasan industri penggergajian kayu di Sumatra. Biaya 

pengiriman yang tinggi ke daerah-daerah tersebut menyebabkan pihak 

media enggan memasuki pasar ini. 

2.3   Pengertian Promosi 

Pemasar mengembangkan promosi (promotions) untuk mengkomunikasikan 

informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya 

dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak 

akan pernah membelinya.  

Menurut Ratih Hurriyati, (2005 : 58), “promosi adalah suatu bentuk 

komonikasi pemasaran, yang merupakan 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 di tawarkan perusahaan yang 

bersangkutan.  

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006 : 120), “promosi 

merupakan salah satu variabel dalam bauran pamasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa, kegiatan 

promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau  penggunaan jasa sesuai dengan 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya.”  
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Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa promosi 

adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen 

agar membeli produk/ Jasa yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita 

tentang produk/ Jasa tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para 

pendengar/ audience yang sifatnya membujuk. 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. Menginfomasikan (informing), dapat berupa: produk baru, memperkenalkan cara 

pemakaian yang baru dari produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

menjelaskan cara kerja suatu produk, meninformasikan jasa – jasa yang disediakan 

oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, mengurangi ketakutan dan 

kekhawatiran pembeli, dan membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk membentuk pilihan merek, 

mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap 

atribut produk, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wira niaga 

(salesman). 

3. Mengingat (reminding),dapat terdiri atas : mengingat pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat 

– tempat yang menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun 

tidaka ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada 

perusahaan.  

 Untuk mengetahui apakah promosi yang dilakukan perusahaan itu dikatakan 

berhasil, maka dibutuhkan empat variabel pokok dan saling berhubungan dengan 

tugas – tugas promosi, yaitu : 
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1. Attention : promosi harus dapat menarik perhatian khalayak sasarannya. Jika tahap 

ini tidak berhasil maka tahap selanjutnya tidak berguna. 

2. Interest : promosi hendaknya dapat membuat konsumen berminat untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang dipromosikan. 

3. Desire : promosi harus dapat menggerakan keinginan pemirsa untuk memiliki atau 

menikmati produk tersebut. 

4. Action : promosi hendaknya harus dapat menuntun calon pembeli untuk 

mengambil langkah akhir akhir berupa tindakan pembeli. 

2.3.1  Bentuk – Bentuk Promosi 

 Secara umum bentuk–bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi 

bentuk – bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas – tugas  khusus. 

Beberapa tugas khusus itu sering disebut bauran promosi (promotion mix), yaitu 

mencakup : 

1. Personal selling  

 Adalah komuniksi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pembeli 

untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pembeli dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba 

dan membelinya. Personal selling mempunyai peranan yang penting dalam 

pemasaran jasa, karena : 

1.Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat penting. 

 2. Jasa tersebut disediakan oleh orang bukan oleh mesin. 

 3. Orang merupakan bagian dari produk. 

2. Mass selling 

 Merupakan pendekatan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak 

ramai dalam satu waktu. Ada dua bentuk utama mass selling, yaitu periklanan dan 

publisitas. Iklan sebagai semua bentuk pembayaran untuk mempresentasikan dan 

mempromosikan ide, barang dan jasa secara non personal, oleh sponsor yang jelas. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 

penyiapan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Publisitas adalah bentuk penyajian 

dan penyebaran ide, barang dan jasa secara non personal, yang mana orang atau 

organisasi  yang di untungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan 

pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk 

citra produk yang bersangkutan. 

3. Promosi penjualan (sales promotion) 

 Adalah persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insetif yang dapat 

diatur untuk dapat merangsang pembelian produk dengan segera dan atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Melalui promosi pembelian, 

perusahaan dapat menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk 

mencoba produk pesaing, mendorong pelanggan membeli lebih banyak, menyerang 

aktifitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana 

sebelumya), atau menggupayakan kerja sama yang lebih erat dengan pengecer. 

4. Hubungan masyarakat (public relation) 

 Merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari senyeluruh dari seluruh 

perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan,sikap berbagai kelompok 

terhadap perusahaan terssebut. Dalam hal ini yang di maksud dengan kelompok-

kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai kepentingan, dan dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelompok-

kelompok tersebut dapat terdiri atas karyawan dan keluarganya, pemegang saham, 

pelanggan, khalayak/orang-orang yang tinggal disekitar organisasi, pemasok, 

perantara, pemerintah, serta media masa. Kegiatan-kegiatan public relation meliputi 

hal-hal berikut : 

1. Press relation  

2. Product publicity 

3. Corporate communicattion 

4. Lobbying, dan 

5. Counselling 
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5. Direct marketing 

 Adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfatkan satu 

atau beberapa media transaksi di sembarang lokasi. Dalam direct marketing, 

komunikasi promosi ditunjukan langsung kepada konsumen individual, dan tujuan 

agar pesan-pesan tersebut di tanggapi konsumen yang bersangkutan., baik melalui 

telepon, pos atau dengan datang langsung ke tempat pemasar. Teknik ini berkembang 

sebagai respon terhadap demasifikasi (pengecilan) pasar, di mana semakin banyak 

ceruk pasar (market niche) dengan kebutuan serta pilihan yang sangat individual. 

6. Word of Mounth 

 Pentingnya penyerahan (greater importance mount) merupakan salah satu ciri 

khusus dari promosi dalam bisnis jasa. Pelanggan seringkali memperhatikan dengan 

teliti penyerahan jasa dan kemudian menceritakan pengalamannya pada pelanggan 

potensial lainnya. Mereka yang senang dapat memberikan masukan pada penyedia 

jasa dan pada kenyataan beberapa bisnis khususnya didirikan untuk menawarkan jasa 

seperti itu. Penelitian atas rekomendasi perseorangan melalui word of mount menjadi 

salah satu sumber yang penting, di mana orang yang menyampaikan rekomendasi 

secara perorangan serangkali lebih disukai sebagai sumber informasi. Positif atau 

negatifnya komunikasi word of mount akan berpengaruh pada luasnya pengguna lain 

jasa. 

2.3.2  Promosi Penjualan 

 Unsur utama dalam kampanye pemasaran adalah berbagi kumpulan alat-alat 

insentif, yang sebagian besar berjangka pendek, Yang dirancang untuk merangsang 

pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh 

konsumen atau pedagang.  

 Menurut Ratih Hurriyati (2005 : 60), “promosi penjualan adalah persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai insetif yang dapat diatur untuk dapat 

merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan.”  
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 Dan menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006 : 120), “promosi 

penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan suatu 

barang dan jasa dari produsen sampai pada penjualan akhir."  

 Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian 

produk dengan segera dan meningkatkan suatu produk dari produsen sampai ke 

konsumen.  

 Kalau iklan menawarkan alasan untuk membeli, promosi penjualan 

menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup alat untuk 

Promosi Konsumen (sampel, kupon, tawaran uang kembali, potongan harga, 

cinderamata, hadian, hadiah berlangganan, pengujian gratis, garansi, promosi 

bersama, promosi silang, pajangan ditempat pembelian dan peragaan) ; Promosi 

Penjualan (potongan harga, dana iklan dan pajangan, dan barang gratis) ; serta 

Promosi Bisnis dan Tenaga Penjualan (pameran dan kovensi perdagangan, kontes 

untuk perwakilan penjualan, dan iklan khusus). Alat – alat ini digunakan sebagian 

besar organisasi, termasuk organisasi nir-laba. 

2.3.2.1  Keputusan – keputusan utama dalam promosi penjualan 

 Menurut PhilipKotler (2005 : 300), ada beberapa keputusan – keputusan 

utama dalam promosi penjualan, yaitu sebagai berikut : 

 1. Menetapkan tujuan  

 Tujuan – tujuan promosi penjualan diperoleh dari tujuan promosi yang 

lebih  luas, yang diperoleh dari tujuan pemasaran yang lebih mendasar yang 

dikembangkan untuk produk tersebut. Bagi konsumen, tujuannya meliputi 

upaya mendorong pembelian  unit – unit yang berukuran lebih besar, 

menciptakan pengujian produk diantara non  pemakai, dan menarik orang 

yang beralih merek dari peasing. Bagi pengecer, tujuannya meliputi upaya 

membujuk pengecer menjual jenis produk baru dan mempunyai tingkat 
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persediaan yang lebih tinggi, mendorong pembelian diluar musim, mendorong 

penyediaan produk – produk terkait, mengimbangi promosi pesaing, 

membangun kesetiaan merek, dan memperoleh pintu masuk gerai – gerai 

baru. Bagi tenaga penjual tujuannya meliputi upaya mendorong dukungan 

terhadap produk atau model baru, mendorong pencarian calaon pelanggan 

yang lebih banyak, dan merangsang penjulan diluar musim. 

 2. Memilih alat promosi konsumen 

  Ada beberapa alat utama promosi konsumen, yaitu : 

 1. Sampel : tawaran sejumlah atau jasa gratis yang dikirim dari rumah 

kerumah, dikirim melalui pos,diambil diambil di toko, dissertakan 

padaproduk lain, atau disampaikan dalam tawaran iklan. 

   2. Kupon : sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya atas potongan 

harga  yang telah ditetapkan untuk produk tertentu. 

3. Tawaran uang kembali (rabat) : memberikan pengurangan harga setelah 

pembelian, bukan pada saat di toko eceran. 

      4. Premium (hadiah pemberian) : barang yang ditawarkan dengan harga 

yang relatif  rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk 

tertentu. 

5. Program frekuensi : program yang memberikan imbalan yang terkait 

dengan      frekuensi  dan intensitas konsumen membeli produk atau jasa 

perusahaan tersebut. 

     6. Hadiah (kontes, undian, permainan) : hadiah adalah tawaran kesempatan 

untuk  memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang karena membeli 

sesuatu. Kontes mengharuskan konsumen menyerahkan masukan untuk 

dipelajari sekelompok juri yang akan memilih masukan terbaik. Undian 
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meminta konsumen menyerahkan nama mereka ke dalam penarikan 

undian. Permainan memberikan sesuatu kepada konsumen setiap kali 

mereka membeli nomor bingo, huruf yang hilang yang mungkin akan 

membantu merek memenangkan hadiah. 

7. Imbalan berlangganan : nilai dalam bentuk tunai atau bentuk lain yang 

sebaanding  dengan loyalitas berlangganan penjual atau sekelompok 

penjual tertentu. 

8. Pengujian gratis : mengundang calon pembeli menguji coba produk tanpa 

biaya dengan harapan merekan akan membeli. 

9. Garansi produk : janji eksplisit atau implisit penjual bahwa produk  

tersebut akan sebagaimana telah ditentukan atau, kalau tidak, penjual 

tersebut akan memperbaikinya atau mengembalikan uang pelanggan tadi 

selama kurun waktu yang telah ditetapkan. 

10. Promosi bersama : dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama 

dalam kupon, pengembalian uang, dan kontes untuk meningkatkan daya 

tarik. 

11. Promosi silang : menggunakan satu merek untuk mengiklankan merek 

lain yang tidak bersaing. 

12. Pajangan dan peragaan ditemppat pembelian : pajangan dan peragaan di 

tempat  pembelian berlangsung di tempat – tempat pembelian dan 

penjualan. 

13. Memilih alat promosi perdagangan  

Produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Potongan harga (dari harga faktur atau dari harga buku) : diskon 

langsung dari harga buku untuk masing – masing bungku yang dibeli 

selama kurun waktu yang telah ditentukan. 

2. Tunjangan dana : sejumlah ueng yang ditawarkan sebagai 

imbalan bagi pengecer yang setuju menampilkan produk – produk 

produsen tersebut dengan cara tertentu. 

3. Barang gratis : menawarkan beberapa bungkus barang ekstra 

kepada perantara yang membeli dalam jumlah tertentu atau yang 

menampilkanrasaatau ukuran tertentu. 

3. Memilih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjual 

 Alat – alat utama promosi bisnis dan tenaga promosi tenaga penjualan, yaitu : 

1. Pameran dagang dan kovensi : asosiasi – asosiasi industri menyelenggarakan 

pameran dagang dan konvensi tahunan. 

2. Kontes penjualan : kontes penjualan di tujukan untuk mendorog tenaga penjualan 

atau penyalur meningkatkan hasil penjualan mereka dalam kurun waktu yang telah 

di tetapkan, dan hadiah (uang, pemberian, atau poin) di berikan kepada orang-

orang yang berhasil. 

3. Iklan khusus : iklan khusus terdiri atas barang yang berguna dan berbiaya rendah 

yang berisikan nama alamat perusaan tersebut, dan kadang-kadang pesan iklan 

yang di berikan wiraniaga kepada calon pelanggan atau pelangan lama. Barang 

yang umum adalah pena, kalender, gantungan kunmci, lampu senter, tas gendong, 

dan buku memo. 

4. Mengembangkan program  

 Dalam memutuskan untuk menggunakan intensif tertentu, pemasar 

mempunyai beberapa faktor yang perlu di pertimbangan, pertama, mereka harus 
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menentukan besarnya intensif tersebut. Kedua, manajer pemasaran harus 

menciptakan kondisi agar orang berpartisipasi. Ketiga, pemasar tersebut harus 

memutuskan lamanya diskon. Keempat, pemasar tersebut harus memilih sarana 

distribusi. Kelima, manajer pemasaran tersebut harus menentukan waktu promosi. 

Akhirnya pemasar tersebut harus menentukan anggaran promosi penjualan total. 

5. Pra-pengujian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi program 

 Walaupun sebagian besar program promosi penjualan dirancang 

berdasarkan pengalaman, seharusnya dilakukan pra-pengujian apakah alat tersebut 

tepat, apakah besarnya intensif tersebut optimal, dan apakah metode penyajian 

tersebut efisien. Manajer pemasaran harus menyiapkan rencana penerapan dan 

pengendalilan untuk masing-masing promosi yang mencakup waktu persiapan dan 

waktu penjualan. Untuk mengevaluasi program di atas, produsen dapat 

menggunakan tiga metode, yaitu : data penjualan, survei konsumen, dan 

eksperimen. Pada umumnya, promosi penjualan paling berhasil apabila promosi 

tersebut menarik pelanggan pesaing untuk mencoba produk yang lebih apabila 

promosi tersebut menarik pelanggan pesaing untuk mencoba produk yang lebih 

unggul. 

2.4  Potongan Harga (Diskon) 

2.4.1  Pengertian Potongan Harga 

 Belanja dengan harga diskon mudah ditemui di Indonesia. Bahkan diskon atau 

potongan harga, bisa ditemui di tempat belanja modern ataupun pasar tradisional. 

Konsumen juga bisa menikmati diskon hampir setiap waktu. Membeli barang bagus 

yang harganya didiskon memang menyenangkan bagi konsumen. Karena ada diskon, 

orang yang semula hanya jalan-jalan 'mencuci mata' di pusat perbelanjaan, bisa 

tergoda untuk membeli. Diskon seakan menjadi daya tarik utama untuk menarik 

minat masyarakat membeli atau mengkonsumsi suatu barang. Untuk lebih jelasnya, 

pengertian potongan harga (diskon) akan diterangkan sebagai berikut : 
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 Potongan harga (http://digilib.unikom.ac.id/) adalah “pengurangan harga 

produk dari harga normal dalam periode tertentu.”  

 Menurut Philip Kotler (2005 : 303), “potongan harga (dari harga faktur atau 

dari harga buku) adalah diskon langsung dari harga buku untuk masing – masing 

bungkus yang dibeli selama kurun waktu yang telah disebutkan. Strategi potongan 

harga pada penjual (http://organisasi.org/) adalah “strategi dengan memberikan 

potongan harga dari harga yang sudah ditetapkan demi meningkatkan penjualan suatu 

produk barang atau jasa.” 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa potongan 

harga (diskon) adalah pengurangan harga yang diberikan perusahaan dalam periode 

tertentu dan untuk meningkatkan penjualan suatu produk. 

2.4.2  Jenis – Jenis Potongan Harga 

 Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan 

diskon dan potongan harga (discount and allowances) untuk pembayaran yang lebih 

cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Menurut Philip 

Kotler (2005 : 162) ada lima jenis diskon atau potongan harga, yaitu sebagai berikut : 

1. Diskon tunai : penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan.  

 Potongan tunai (syahril.staff.gunadarma.ac.id/) adalah potongan penjualan 

yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dengan maksud agar pembeli mau 

membayar lebih cepat dibandingkan dengan periode kredit yang diberikan. 

 Contoh yang lazim adalah, “2/10, neto 30,”yang berarti bahwa pembayaran 

akan jatuh tempo dalam 30 hari dan bahwa pembeli tersebut dapat mengurangkan 2 

persen dengan membayar tagihan tersebut dalam 10 hari. 

2. Diskon kuantitas : penurunan harga bagi orang yang membeli dalam jumlah besar. 

http://digilib.unikom.ac.id/
http://organisasi.org/
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 Potongan Kuantitas (www.jualan-online.com) adalah potongan harga yang 

ditawarkan oleh penjual agar konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang lebih 

besar, atau bersedia memusatkan pembeliannya pada penjual tersebut. 

            Potongan kuantitas (syahril.staff.gunadarma.ac.id/) adalah potongan yang 

diberikan oleh penjual kepada pembeli, apabila membeli barang melebihi pada suatu 

jumlah tertentu. 

 Contoh : apabila pembeli membeli produk paling sedikit 10 unit, maka diberi 

potongan 5% dan kalau pembeliannya kurang dari 10 unit tidak mendapat potongan. 

contoh yang lazim adalah “$10 per unit dibawah 100 unit ;$9 per unit untuk 100 unit 

atau lebih. 

 Diskon kuantitas harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak 

boleh melebihi penghematan biaya yang di peroleh penjual. Diskon tersebut dapat 

ditawarkan untuk masing-masing pesanan yang dilakukan atau untuk jumlah unit 

yang dipesan selama kurun waktutertentu. 

3. Diskon fungsional : diskon (juga di sebut diskon dagang), yang ditawarkana 

produsen kepada anggota – anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan 

fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, dan pencatatan. 

4. Diskon musiman : penurunan harga untuk orang yang membeli barang atau jasa di 

luar musim. 

5. Potongan harga : pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi 

penjualan ulang (reseller) dalam program khusus. Potongan harga tukar tambah 

diberikan kepada orang yang mengembalikan barang lama ketika membeli barang 

yang baru. Potongan harga promosi memberikan kepada penyalur imbalan karena 

berperan serta dalam program pengiklanan dan dukungan penjualan. 

 

www.jualan-online.com
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2.4.3   Tujuan Potongan Harga 

 Tujuan dilaksanakannya potongan harga menurut Sutisna (2001: 303) 

potongan harga pada umumnya bertujuan untuk : 

1. Mendorong penggunaan produk baru 

2. Untuk membujuk pengguna lama agar membeli lebih banyak 

3. Untuk meyakinkan pengguna untuk mencoba produk yang telah lama ada 

2.4.4   Dampak Potongan 

 Harga Berdasarkan (http://opinibebas.epajak.org), Ada dua konsekuensi 

logis yang disebabkan oleh promosi potongan harga. Pertama, konsumen akan 

menurunkan keinginan untuk melakukan pembeliannya ketika harga kembali normal. 

Kedua, konsumen akan beralih ke merek lain pada kategori yang sama ketika 

kehilangan kesempatan penawaran potongan harga. 

 Dari kedua dampak potongan harga tersebut, dapat dengan jelas terlihat 

bahwa strategi potongan harga atau diskon hanya meningkatkan penjualan dalam 

sesaat (short term). Kalau demikian potongan harga atau diskon sebenarnya 

berpotensi merugikan produsen merek tersebut dalam jangka panjang. 

 Bagi peritel yang memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan 

kunjungan konsumen, tetapi ini bukan strategi yang tepat untuk mendapatkan 

kesetiaan konsumen karena pengikatan yang dilakukan lebih bersifat transaksional. 

 Dari sisi konsumen, program potongan harga hanya menguntungkan apabila 

produk tersebut memang adalah sesuatu yang dibutuhkan. Namun sebagian 

konsumen membeli produk yang mendapat potongan harga bukan didorong 

kebutuhannya sehingga dapat berpotensi pada penggunaan anggaran belanja yang 

tidak tepat dan bahkan pada titik ekstrem berpotensi menjebak konsumen dalam 

perangkap utang (program potongan harga yang dikombinasikan dengan konsep 

pembiayaan). 

 

 

http://opinibebas.epajak.org/
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2.5 Pengertian Volume Penjualan 

 Perusahaan harus dapat menentukan kebijakan harga yang sesuai atau tepat, 

karena kebijakan harga yang akan dilakukan sangat berpengaruh terhadap volume 

penjualan perusahaan itu sendiri. 

 Menurut Winardi (2005 : 121) dalam Kamus Ekonomi pengertian volume 

penjualan adalah : 

 “Volume Penjualan adalah hasil penjualan yang dinyatakan secara 

fiskal, kualitatif atau volume” 

 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa volume penjualan merupakan 

penjabaran dari naik turunnya jumlah penjualan perusahaan dalam periode tertentu 

2.5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

1. Kondisi dan kemampuan penjualan  

Perusahaan harus dapat meyakinkan kepada konsumen agar dapat berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Beberapa masalah penting yg 

berkaitan adalah sebagai berikut: 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b. Harga produk/jasa 

Syarat penjualan seperti : pembayaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi, 

dan sebagainya 

2. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor-faktor 

kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar 

pemerintah atau pasar internasional 
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b. Kelompok pembeli atau segemen pasarnya 

c. Daya belinya 

d. Frekuensi pembelian 

e. Keinginan dan kebutuhan 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual produknya apabila barang yang 

dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembelinya, atau apabila lokasi 

pembeli jauh dari tempat penjual.  

4. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri yang dipegang orang-orang tertentu yang ahli di bidang penjualan. 

Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah penjualan ditangani 

oleh orang yang juga melaksanakan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan 

karena jumlah tenaga kerja lebih sedikit, sistem organisasinya lebih 

sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimiliki juga 

tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya masalah penjualan ini ditangani 

sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5. Faktor-faktor lainnya 

Faktor lain seperti: periklanan, peragaan, kampanye, penberian hadiah sering 

mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya diperlukan 

sejumlah dana yang tidak sedikit. 

 

2.6 Pengaruh Periklanan (Advertising) dan Potongan Harga (Discount) 

terhadap Volume Penjualan 

 Berdasarkan penjelasan pada beberapa sub bab di atas, dapat disimpulkan 

bahwa promosi, khususnya periklanan (advertising) dan potongan harga (discount) 

mempengaruhi volume penjualan. Dengan menggunakan iklan yang tepat bagi suatu 

produk atau jasa maka volume penjualan produk atau jasa tersebut akan meningkat 

karena iklan berfungsi untuk menanamkan ingatan tentang suatu produk beserta 
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mereknya kepada konsumen agar mereka terbiasa dengan produk dan merek tersebut, 

untuk kemudian secara otomatis akan memilih produk dengan merek yang diiklankan 

ketika akan membeli suatu produk tertentu. Menurut Bearden dan kawan-kawan 

dalam Marketing Principles and Prespective (2005;40), menyatakan bahwa 

pengaruh periklanan pada konsumen yang secara tidak langsung dapat berpengaruh 

pada volume penjualan. Oleh sebab itu kegiatan periklanan sangat mempengaruhi 

volume penjualan yang dihasilkan perusahaan. Begitu pula dengan strategi dan 

kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan potongan harga 

maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualannya. Melalui potongan harga 

yang diberikan oleh perusahaan, pembeli akan merasa tertarik untuk melakukan 

pembelian karena jumlah yang akan mereka bayarkan semakin rendah daripada 

jumlah yang semestinya. Dengan adanya peningkatan volume penjualan, diharapkan 

keuntungan perusahaan dapat meningkat pula.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Konsep Hasil Penelitian 

1 
Muh Masri 

Triady  (2012) 

Analisis Pengaruh 

Strategi Bauran 

Promosi Terhadap 

Peningkatan Volume 

Penjualan Pada 

Produk Jasa (Studi 

Produk Tampan pada 

PT.Bank Sulselbar 

Cab Utama) 

Menurut Stanton 

(2002 : 456) bauran 

promosi adalah 

kombinasi dari 

penjualan 

perseorangan, 

periklanan, promosi 

penjualan, publisitas 

dan hubungan 

masyarakat. 

 

Menurut Sigit Winarto 

dan Sujana Ismasya 

(2003 

:380),”Penjualan 

Berdasarkan hasil  

penelitian ditemukan 

bahwa nilai R
2 

sebesar 0,921 yang 

artinya kelima bauran  

promosi yang 

dilakukan oleh PT. 

Bank SulSelbar Tbk 

memiliki pengaruh  

simultan sebesar 

92,1% terhadap nilai 

penjualan 

Melalui uji F juga 

dapat dilihat bahwa 

secara bersama-sama 
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adalah transaksi yang 

melibatkan pengiriman 

atau penyerahan 

produk, hak, atau jasa 

dalam pertukaran 

untuk penerimaan kas, 

janji pembayaran, atau 

yang dapat disamakan 

dengan uang atau 

kombinasinya”. 

 

 

kelima bauran promosi 

ini memiliki pengaruh 

simultan yang positif 

dan signifikan karena  

nilai Fhitung > Ftabel  

(14,032 > 4,39). 

Pada uji t, untuk 

menguji pengaruh 

variabel bauran 

promosi secara parsial  

terhadap nilai 

penjualan, ditemukan 

bahwa periklanan 

merupakan variabel  

yang paling dominan 

memiliki pengaruh 

terhadap volume 

penjualan. Dimana,  

nilai t hitung  

dari variabel promosi 

penjualan (X1) ini 

paling besar diantara 

empat variabel bauran  

promosi lainnya, yakni 

sebesar 4,167. 

 

 
 

2 

Indra 

Suryawan  

(2009) 

Analisis Pengaruh 

Biaya Promosi 

Terhadap Peningkatan 

Volume Penjualan 

Pada Perusahaan 

Timbangan “SSS” 

Menurut Swasta 

(2005: 86), biaya 

promosi adalah biaya 

yang digunakan dalam 

proses arus informasi 

atau persuasi satu arah 

Berdasarkan hasil 

analisis data dan 

pembahasan yang 

telah dilakukan bahwa 

Hasil uji t untuk 

variabel biaya promosi 
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Surakarta yang dibuat untuk 

mengarahkan 

seseorang (organisasi 

kepada tindakan yang 

menciptakan 

pertukaran dalam 

pemasaran) 

 

Menurut Basu  Swasta 

(2005: 6), penjualan 

diartikan sebagai 

usaha yang dilakukan 

manusia yang 

menyampaikan barang 

bagi mereka yang 

memerlukan dengan 

imbalan uang menurut 

harga yang ditentukan 

atas persetujuan 

bersama 

penjualan dengan nilai 

thitung sebesar  0,196 > 

2,042 pada taraf 

signifikan 0,05, nilai  

sebesar 0,846 

 (< 0,05),  berarti Ho 

diterima dan Ha 

ditolak, ini berarti 

biaya promosi 

penjualan tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

volume penjualan 

pada perusahaan 

timbangan “SSS” 

Surakarta 

 

3 

Arief 

Wicaksono 

(2011) 

Pengaruh Periklanan 

Terhadap Volume 

Penjualan Telkom 

Speedy Pada 

PT.TELKOM 

Bandung 

Menurut Rhenald 

Kasali (2007:9), 

“periklanan adalah 

pesan yang 

menawarkan suatu 

produk yang ditujukan 

kepada masyarakat 

melalui suatu media.” 

 

Menurut Collins 

(2007:525)” sales 

volume (volume 

penjualan) yaitu 

jumlah produk atau 

Berdasarkan nilai dari 

koefisien determinasi 

sebesar 84,7%. Hal ini 

menunjukan adanya 

kontribusi dari 

periklanan (X) 

terhadap volume 

penjualan produk 

telkom speedy (Y) 

sebesar 84,7%. 

Sedangkan sisanya 

sebersar 15,3% 

lainnya diberikan oleh 

variabek lain yang 



46 
 

merk suatu perusahaan 

yang terjual dalam 

suatu periode.” 

tidak diteliti oleh 

penulis. Hasil 

pengujian hipotesis 

diperoleh dari thitung = 

4,077, dan ttabel= 

3,812. Hal ini berarti, 

thitung  > ttabel (4,077 > 

3,182), berarti terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara biaya 

periklanan dengan 

volume penjualan. 

4. 

Nafilah 

Perendi Sata 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Potongan Harga, 

Biaya Promosi, dan 

Biaya Distribusi 

Terhadap Volume 

Penjualan Produk 

Rokok Djarum Super 

Jember  

 

Menurut Philip Kotler 

(2005 : 303), 

“potongan harga (dari 

harga faktur atau dari 

harga buku) adalah 

diskon langsung dari 

harga buku untuk 

masing – masing 

bungkus yang dibeli 

selama kurun waktu 

yang telah disebutkan. 

 

Menurut Winardi 

(2005 : 121) dalam 

Kamus Ekonomi 

pengertian volume 

penjualan adalah 

:“Volume Penjualan 

adalah hasil penjualan 

yang dinyatakan 

secara fiskal, kualitatif 

Berdasarkan  hasil  

analisis regresi 

diperoleh bahwa 

variabel potongan  

harga berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap  

terhadap volume 

volume penjualan 

rokok Djarum Super 

, ini dibuktikan dengan 

perhitungan  

regresi dengan tingkat 

signifikansi 0,038; 

variabel 

biaya promosi 

berpengaruh signifikan  

terhadap volume 

volume penjualan 

rokok Djarum Super 

pada PT. Djarum 

dengan tingkat  
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atau volume” 

  

signifikansi sebesar 

0,014; variabel biaya 

saluran  

distribusi berpengaruh 

signifikan terhadap  

volume volume 

penjualan rokok 

Djarum Super pada 

rok 

ok Djarum Super PT. 

Djarum dengan  

tingkat signifikansi 

sebesar 0,006; dan 

potongan ha 

rga adalah variabel 

yang paling dominan  

mempengaruhi volume 

volume penjualan 

rokok Djarum S 

uper. 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Setiap perusahaan tentu menginginkan usahanya dapat berjalan dan 

berkembang sesuai dengan yang telah direncanakan dengan meningkatkan penjualan, 

tetapi dengan adanya persaingan yang ada terutama antar perusahaan sejenis, maka 

kendala bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan tersebut perusahaan 

melakukan upaya dengan meningkatkan kegiatan pemasarannya melalui promosi 

merupakan salah satu unsur dari marketing mix yang penting dalam upaya 

meningkatkan penjualan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam marketing mix terdiri 

dari : 

a. Produk (Product) 
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b. Harga (Price) 

c. Tempat (Place) 

d. Promosi (Promotion) 

Berikut ini definisi promosi menurut Basu Swastha (2000: 349)  adalah 

sebagai berikut : 

“Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran”. 

 

Menurut Kotler (2000 ;626) ada lima cara untuk melakukan komunikasi dengan 

calon pembeli yang disebut sebagai Marketing Communication Mix yang lebih 

dikenal Promotion Mix atau bauran promosi, yaitu : 

1. Periklanan (Advertising) 

 Semua bentuk penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, barang atau jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relation) 

 Berbagai program untul mempromosikan dan melindungi citra perusahaan 

atau masing-masing produknya. 

4. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

 Interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail, dan alat penghubung non-

personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. 
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 Karena periklanan merupakan salah satu unsur variabel permintaan yang 

merupakan alat keputusan pemasaran, maka untuk periklanan sangat berpengaruh 

pada permintaan yang diwujudkan dalam hasil penjualan. Maksudnya, jika iklan yang 

dilaksanakan dapat mempengaruhi konsumen, maka konsumen akan membeli produk 

tersebut dan secara langsung tingkat permintaan akan meningkat. 

Periklanan merupakan sarana komunikasi antara dua pihak yang saling 

bergantung, yaitu produsen sebagai pihak yang merancang informasi yang akan 

disampaikan mengenai produknya dalam bentuk pesan-pesan iklan dan pihak 

konsumen sebagai pihak yang menjabarkan pesan tersebut menurut persepsi mereka 

masing-masing, yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan apakah akan 

membeli produk tersebut atau tidak. 

Definisi Periklanan menurut Moriarty (2003;10) : 

“Advertising is a paid nonpersonal communication from an idenfied sponsor 

using mass media to persuade or influence an audience”. 

Artinya : 

Periklanan adalah komunikasi non personal yang dibiayai oleh suatu sponsor 

dengan media massa dan mempunyai maksud membujuk atau mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan sesuatu. 

Definisi periklanan menurut Sigit Santosa (2002;9) : 

“Advertising merupakansuatu pesan penjualan yang persuasuf mungkin 

kepada calon pembeli yang paling tepat atas suatu produk berupa barang atau 

jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya”. 

Walau bagaimanapun juga suatu produk barang atau jasa yang baik, jika tidak 

diperkenalkan kepada masyarakat, maka tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengenal bahkan mengetahui produk 

yang ada. 
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 Selain itu juga periklanan dimaksudkan untuk membangkitkan selera 

permintaan terhadap produk perusahaan dengan memberikan keterangan kepada 

konsumen tentang produk yang diperjualbelikan. 

 Agar periklanan suatu perusahaan berhasil dengan baik, maka perlu diketahui 

langkah atau tahapan dalam kegiatan periklanan yaitu : 

1. Menetapkan tujuan periklanan 

2. Menetapkan jenis iklan  

3. Keputusan mengenai anggaran periklanan 

4. Pengorganisasian kegiatan periklanan 

5. Keputusan mengenai pesan periklanan 

6. Penentuan media 

7. Mengevaluasi efektifitas iklan 

 Dalam menyampaikan pesan yang tepat kepada target sasaran seorang 

manajer periklanan perusahaan harus memperhatikan cara-cara penyampaian pesan 

yang tetap. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana 

kegiatan periklanan yang dikenal sebagai 5M menurut Kotler (2000;659) yaitu : 

1. Misi (Mission) 

Misi yaitu menyangkut sasaran dan tujuan periklanan 

2. Anggaran (Money) 

Anggaran yaitu besarnya anggaran iklan yang ditetapkan 

3. Pesan (Message) 

Pesan yaitu perencanaan , eveluasi, pemilihan dan eksekusi pesan yang disampaikan 

kepada sasaran. 

4. Media (Media) 

Media yaitu keputusan mengenai pemilihan media periklanan yang akan digunakan 

5. Pengukuran (Measurement) 

Pengukuran yaitu mengukur dampak komunikasi (communication-effect) dan dampak 

penjualan (sales-effect) 
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Dalam iklan itu harus jelas tampilan produknya, kata yang terdengar atau 

tertulis, tulisan yang dinyatakan, sederhana, gaya penyampaian, keserasian gambar, 

frekuensi penayangan menarik, keserasian warna, dan iklan secara keseluruhan. Hal 

ini semua akan berpengaruh sekali dampaknya pada minat dan hasrat beli dari 

konsumen. Iklan yang dibuat sebaiknya mampu memberikan kontribusi yang besar 

dalam meningkatkan hasil penjualan, oleh karena itu iklan dibuat sekreatif mungkin 

dan terencana dengan baik agar mampu memberikan kesan positif dalam pikiran 

konsumen sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan 

perusahaan. Bila hal ini telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan maka 

perusahaan akan terhindarkan dari inefesiensi biaya periklanan, karena biaya 

periklanan yang dikeluarkan sebanding dengan meningkatnya hasil penjualan. Jadi 

aktivitas periklanan harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan baik 

agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut :”Jika kegiatan periklanan (advertising) ditingkatkan dengan konsekuensi 

biaya periklanan meningkat maka volume penjualan akan meningkat”. Dengan 

asumsi faktor-faktor di luar periklanan dianggap ceteris paribus atau tetap. 

Definisi Potongan Harga (Diskon) Potongan harga (diskon) merupakan 

pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan 

atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Biasanya 

potongan harga ini diwujudkan dalam bentuk tunai ataupun barang dan dimaksudkan 

untuk menarik konsumen. Terdapat empat jenis diskon, yaitu diskon kuantitas, diskon 

musiman,diskon kas, dan trade discount. 

1. Jenis-Jenis Potongan Harga  

a. Diskon Kuantitas  

Merupakan potongan harga yang ditawarkan oleh penjual untuk 

mendorong konsumen agar bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar, 
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atau bersedia memusatkan pembeliannya pada penjual tersebut sehingga 

mampu meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Misalnya 

seorang pembeli membeli produk paling sedikit 10 unit, maka diberi potongan 

5% dan kalau pembeliannya kurang dari 10 unit tidak mendapat potongan.  

b. Diskon Musiman  

Merupakan potongan harga yang diberikan kepada pembeli untuk 

melakukan pembelian di luar musim tertentu. Sebagai contoh, pembeli yang 

membeli jas hujan pada musim panas, akan memperoleh potongan sebesar 

5%, 10%,dan 20%.   

c. Diskon Kas  

Merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran 

pada suatu periode dan mereka melakukan pembayaran tepat pada waktunya. 

Misalnya penjual menawarkan produknya dengan syarat pembayaran. Jika 

pembeli dapat membayar dalam waktu 10 hari, mereka mendapat potongan 

2% dan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari sesudahbarang-

barangditerima.  

d. Trade Discount  

Disebut juga potongan fungsional, merupakan potongan harga yang 

ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran 

yang mereka lakukan. Jadi potongan dagang ini hanya diberikan kepada 

pembeli yang ikut memasarkan produknya. Mereka ini termasuk penyalur, 

baik pedagang besar maupun pengecer.  

Bentuk-Bentuk Potongan harga penyampaian program potongan harga 

kadang kala dikomunikasikan melalui pembingkaian pesan (framing). 

Pembingkaian pesan merupakan upaya untuk mengemas dan mengarahkan 

fokus serta orientasi penerima pesan, misalnya gelas yang setengahnya berisi 

air, maka bingkai pesannya dapat berupa “separuh penuh” atau “separuh 

kosong” (bayangkan efeknya). Program potongan harga ini kemudian kadang 

dikemas dalam 2 jenis pembingkaian (message framing) yaitu : Potongan 
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harga dengan nilai “Rupiah” DelVecchio menemukan bahwa pada kelompok 

potongan harga tinggi, maka akan lebih efektif menggunakan pembingkaian 

potongan harga dengan “persentase” karena akan berdampak pada ekspektasi 

harga di masa akan datang. Sederhananya apabila dalam kondisi potongan 

harga yang tinggi, maka penggunaan bingkai “%” menghasilkan ekspektasi 

harga yang relative tinggi dibanding dengan penggunaan bingkai “Rp” . 

Selain itu strategi potongan harga dengan menggunakan “%” dipandang 

mampu menjaga kinerja jangka panjang produk/merek yang ditunjukkan oleh 

tidak banyak bergesernya ekspektasi harga pasca promosi dan konsistensi 

pilihan konsumen pasca promosi.  

Contoh : “Nikmati potongan sebesar Rp.500.000 setiap pembelian I 

unit produk X”Potongan harga dengan ”persentasi” 

Pada kondisi potongan harga dengan tingkat rendah dan untuk tujuan jangka 

pendek disarankan menggunakan pembingkaian “Rp”. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah konsumen mengkalkulasi nilai yang diperoleh dari 

promosi tersebut sehingga konsumen dapat mengambil keputusan dengan 

lebih cepat. 

Contoh : “ Nikmati potongan harga hingga 30% dari pembelian 1 unit 

produk X” 

 

2. Tujuan Pemberian Potongan Harga ”Penjualan Promo” 

Produk baru yang masih dalam masa promosi membutuhkan strategi khusus 

untuk menarik minat calon konsumen. Iming-iming adanya potongan harga 

dan pemberian bonus dapat menarik konsumen membeli, mencoba dan 

akhirnya jika terpuaskan maka konsumen akan melakukan pembelian ulang 

pada produk tersebut.  

a. Meningkatkan volume penjualan  
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Pemasar perlu menanamkan kesan bahwa strategi ini untuk 

memberikan nilai tambah yang lebih besar dari uang yang dibayarkan 

konsumen ketika membeli produknya. Sehingga konsumen akan membeli 

produk lebih banyak dari biasanya sehingga volume penjualan akan 

meningkat. 

b. Memenangkan persaingan 

Persaingan yang ketat perlu strategi jitu untuk memenangkannya. 

Pemberian potongan harga dan bonus akan memberi kesan harga produk lebih 

murah dibanding produk kompetitor sehingga lebih menarik konsumen untuk 

memilih produk kita dan melakukan pembelian produk. 

c. Mengurangi atau menghabiskan stock barang di gudang.  

Stock barang yang terlalu banyak di gudang akan menyedot biaya 

persediaan barang serta menjadikan barang-barang dengan kandungan 

teknologi, barang fashion, atau makanan menjadi cepat kadaluwarsa. Untuk 

itu barang tersebut harus dijual cepat melalui strategi ini. Apalagi jika 

perusahaan sudah siap dengan barang-barang baru yang lebih marketable dan 

menjanjikan keuntunganlebihbesar. 

d. Memperkuat merek dan lini produk  

Volume penjualan produk yang tinggi akan memperkuat merek 

produk. Produk dengan merek kuat akan mempermudah perusahaan 

mengeluarkan produk baru dalam satu lini produk dengan merek sama. 

 e. Mempercepat memperoleh uang kas  

Likuiditas yang rendah dalam suatu usaha akan mempersulit 

manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Untuk mempercepat memperoleh 

uang kas maka strategi ini dapat dijalankan. 

f.  Penggantian usaha 

Ketika pasar sudah jenuh maka usaha tertentu menjadi kurang 

prospektif dan menguntungkan.Agar keputusan menutup usaha dapat semakin 

cepat direalisir di samping menghemat biaya operasional maka strategi ini 
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dapat dilakukan. Jenis usaha lain yang lebih prospektif dan memberikan 

return lebih tinggi menjadi lebih cepat diwujudkan 

3. Dampak Pemberian Diskon 

a.  Dampak Positif   

1. Potensi Penjualan Lebih Besar 

Tak dapat dipungkiri bahwa dengan memberikan potongan harga kepada 

konsumen bisa menaikkan potensi terjadinya penjualan daripada hanya 

memberikan harga normal. Konsumen berfikir bahwa kenapa harus membeli 

lebih mahal kalau bisa mendapatkan produk yang murah melalui potongan 

harga. Saat ini banyak toko yang menerapkan sistem potongan harga. Tentu 

saja ini akan mempengaruhi konsumen untuk berpaling ke toko yang 

menawarkan potongan harga tersebut sekaligus menancapkan di alam bawah 

sadar mereka bahwa toko tersebut memberikan nilai lebih, dimana 

kemungkinan untuk terjadi penjualan kembali (penjualan ulang) ke konsumen 

tersebut juga semakin besar 

2. Membantu dan Memperingan Beban Konsumen 

Tidak semua konsumen produk kita adalah orang yang berkecukupan, ada 

yang berekonomi pas-pasan bahkan tidak sedikit yang kekurangan dimana 

harga menjadi suatu pertimbangan. Dengan adanya potongan harga, secara 

tidak langsung kita telah membantu dan meringankan beban konsumen. 

b. Dampak Negatif  

Konsumen akan menurunkan keinginan untuk melakukan pembeliannya 

ketika harga kembali normal. Konsumen akan beralih ke merek lain pada 

kategori yang sama ketika kehilangan kesempatan penawaran potongan harga. 

Dengan adanya perubahan dalam kegiatan periklanan yang ada di perusahaan 

dan potongan harga maka akan berdampak pada penjualan. Penjualan merupakan 

salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan 

dalam mencapai sebuah tujuan perusahan yaitu memperoleh laba untuk menjaga 
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kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa para ahli mengemukakan tentang deinisi 

penjualan antara lain : 

Menurut M. Narafin (2006:60), bahwa : 

“Penjualan adalah proses menjual, padahal yang dimaksud penjualan dalam laporan 

laba-rugi adalah hasil menjual atau hasil penualan (sales) atau jualan”. 

 Adapun menurut Warren Reeve Fees yang diterjemahkan oleh Aria 

Faramita dan kawan-kawan, (2006:300), bahwa : 

“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang dagang 

yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. 

 Sedangkan menurut Kusnadi (2009:19), menjelaskan bahwa : 

“Penjualan (sales) adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas 

barang atau jasa yang dijual”. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa penjualan adalah suatu proses 

pembuatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian 

(penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait baik dibayar secara tunai maupun 

kredit. 

Fungsi penjualan meliputi aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh penjual 

untuk merealisasikan penjual seperti : 

1. Menciptakan permintaan. 

2. Mencari pembeli. 

3. Memberikan syarat-syarat penjualan. 

4. Memindahkan hak milik. 

Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan 

laba semaksimal mungkin dan dapat mempertahankan atau bahkan berusaha 
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meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat 

direalisasikan apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang telah direncanakan 

oleh perusahaan. Perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualan, yaitu: 

1. Mencapai volume penjualan tertentu. 

2. Menentukan laba tertentu. 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

 Dari penjelasan mengenai penjualan, penjualan selalu dihubungkan dengan 

istilah volume penjualan. Besar kecilnya hasil penjualan dipengaruhi oleh jumlah 

produk yang terjadi seperti pendapat yang dikemukakan berikut ini : 

 Volume penjualan menurut pendapat yang dikemukakan oleh John Downes 

dan Jordan Elliot Goodman yang diterjemahkan oleh Susanto Budidharmo 

(2000:646), yaitu : 

 “Volume penjualan adalah total penjualan yang didapat dari komoditas yang 

diperdagangkan dalam suatu masa tertentu”. 

 Sedangkan dalam volume penjualan menurut pendapat yang dikemukakan 

oleh Assegaf Abdullah (2001:444), menyatakan : 

 “Volume penjualan adalah jumlah unit yang terjual dari unit produksi suatu 

pemindahan dari pihak produsen ke pihak konsumen, dan tetap pada suatu periode 

tertentu”. 

Selain itu menurut Alamiyah dan Padji (2003:126), bahwa : 

 “Volume penjualan yang berhasil dicapai atau ingin dicapai oleh suatu 

perusahaan pada periode tertentu”. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa volume penjualan 

merupakan hasil dari kegiatan penjualan yang dilakukan pihak produsen dalam hal ini 
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adalah perusahaan ketangan konsumen dalam usahanya mencapai sasaran yaitu 

memaksimalkan laba untuk periode yang ditentukan 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat 

menggambarkan kerangka pemikirannya yang terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

Gambar 2.1 

Bagan Paradigma Penelitian 

  Variabel Independen              Variabel Dependen 

      X1 

          

           Y1 

 

       X2 

 

 

     

Kebijakan potongan penjualan yang diberikan oleh perusahaan pada 

umumnya akan meningkatkan volume penjualan. Hal ini disebabkan karena 

kebijakan potongan penjualan, dapat merangsang para konsumen untuk melakukan 

pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut, akan diakui perusahaan sebagai penjualan.  

 

Kegiatan Periklanan : 

- Media cetak 

- Media sosial 

- Media elektronik 

 
Meningkatkan 

Volume Penjualan 

Perusahaan 

(Restaurant) Potongan Harga : 

- Diskon kuantitas 

- Diskon musiman 

- Diskon kas 
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Gambar 2.2   

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Diteliti 

 Tidak diteliti 

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

Manajemen Pemasaran 

Strategi Bauran Promosi 

Periklanan Promosi Penjualan 

Volume Penjualan 

Bauran Pemasaran 

Promosi 

Diskon 
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a. Periklanan  berpengaruh  terhadap  volume penjualan  restoran  Rumah Makan 

Manado Rasaroa 

b.  Potongan harga berpengaruh terhadap  volume penjualan  restoran Rumah Makan 

Manado rasaroa. 

c.  Periklanan  dan  potongan harga  berpengaruh  terhadap  Volume penjualan 

Rumah Makan Manado Rasaroa. 


