
II 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1  Pemasaran dan bauran pemasaran 

2.1.1   Pengertian Pemasaran  

Dalam menjalankan suatu bisnis pemasaran menjadi suatu komponen 

yang sangat penting bagi perusahaan karena melalui pemasaranlah produk dapat 

sampai ketangan konsumennya. Kegiatan pemasaran yang baik akan berdampak 

baik pula terhadap perusahaan yaitu tercapainya tujuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2007 : 6) adalah : Pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan seperangkat proses  untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 

memberikan nilai kepada konsumen yang berguna untuk menjalin hubungan 

perusahaan dan konsumen. 

 

2.1.2  Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran meliputi kombinasi variabel-variabel pemasaran yang 

saling berhubungan satu sama lain yang mencakup empat hal yakni product, 

price, promotion dan place. Bauran pemasaran menurut Saladin (2007:3) Bauran 

pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh 

perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan alat pemasaran yang digunakan untuk mendapatkan  respon yang 
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diinginkan perusahaan guna mencapai pasar sasaran. Dalam menjalankan 

pemasaran unsur-unsur bauran pemasaran saling berkaitan satu sama lain. 

 Unsur-unsur bauran pemasaran tersebut menurut Kotler dan Amstrong 

(2007 : 76) adalah : 

1. Produk 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran. 

2. Harga 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. 

3. Tempat/distribusi 

Distribusi mencakup aktivitas perusahaan untuk menyediakan produk 

bagi konsumen sasaran. 

4. Promosi 

Promosi adalah aktivitas perusahaan yang mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk 

membelinya. 

5. Orang  

Orang dalam hal ini adalah pelaku yang memainkan sebagian 

penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti fisik 

Bukti fisik merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan 

dimana perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta komponen 

tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 
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7. Proses  

Proses merupakan prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas 

dengan mana jasa disampaikan merupakan system penyajian atau 

operasi jasa. 

 

2.2  Promosi dan bauran promosi 

2.2.1 Pengertian promosi 

 Dalam perusahaan kegiatan promosi merupakan bagian terpenting 

disamping variabel lain yakni produk, harga dan tempat perusahaan. Dengan 

kegiatan promosi konsumen akan mengetahui keberadaan produk dan bagi 

perusahaan secara tidak langsung kegiatan promosi dapat digunakan untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Maka dari itu promosi 

dapat diartikan sebagai suatu komunikasi awal antara perusahaan dan konsumen 

serta sebagai salah satu media untuk memperkenalkan produk kepada konsumen 

agar mengetahui keberadaan produk tersebut. 

 Menurut Saladin (2007:123) : promosi adalah suatu komunikasi informasi 

penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 

pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 

membeli dan tetap mengingat produk tersebut. Dari definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa promosi merupakan kegiatan komunikasi untuk 

menyebabkan informasi yang bersifat mempengaruhi, membujuk dan menarik 

konsumen untuk membeli produk yang dijual. 

 

2.2.2    Pengertian Bauran Pemasaran 

 Dalam promosi terdapat variabel yang digunakan untuk memperkenalkan 

produk pada konsumen, variabel tersebut adalah bauran promosi. Menurut Lamb, 

Hair, Mc Daniel (2001:148) adalah : Bauran promosi adalah kombinasi dari alat 

promosi termasuk periklanan (advertising), hubungan masyarakat (public 

relation), dan promosi penjualan (sales promotion), yang digunakan untuk 
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mencapai pasar sasaran dan memenuhi tujuan organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Saladin (2002:172) bahwa bauran pemasaran tersebut terdiri dari :  

 

1. Periklanan 

Semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi 

barang atau jasa yang dilakukan  oleh sponsor yang dibayar. 

2. Promosi penjualan  

Variasi insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian atau 

penjualan suatu produk    atau jasa.    

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

Merupakan ruang editor yang terdapat di semua media yang dibaca, 

dilihat atau didengar untuk membantu mencapai tujuan-tujuan 

penjualan. 

4. Penjualan Pribadi 

Penyajian lisan suatu pembicara dengan atau beberapa pembeli 

potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. 

5. Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung adalah system pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan 

tanggapan transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran promosi adalah 

pelaksanaan promosi yang mencakup kegiatan periklanan, promosi penjualan, 

publisitas dan hubungan masyarakat, penjualan personal penjualan langsung 

yang bertujuan untuk penjualan produk.  
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2.3  Personal Selling 

2.3.1  Pengertian Personal selling 

Sebagai salah satu alat promosi, Personal Selling digunakan untuk    

berkomunkasi dengan kosumen potensial secara langsung. Melalui Personal 

Selling informasi tentang produk  dapat disampaikan secara lengkap dan hal ini 

tidak lepas dari keterampilan dan keahlian dari tenaga penjual wiraniaga dalam 

membujuk konsumen untuk membeli produk sehingga dapat menimbulkan minat 

beli konsumen. Menurut Sutisna (2008:311): Personal Selling merupakan 

aktivitas komunikasi antara produsen yang diwakili oleh penjual dengan 

konsumen potensial yang melibatkan pikiran dan emosi, serta tentu saja 

berhadapan langsung (face to face).  

 Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Personal selling 

merupakan alat promosi yang menyajikan presentasi pribadi dalam bentuk 

percakapan langsung diantara tenaga penjual dengan calon konsumen. Tenaga 

penjual berusaha untuk membujuk dan mempengaruhi calon pembeli dengan  

tujuan terciptanya suatu penjualan. 

 

2.3.2 Karakteristik Personal Selling 

 Beberapa karakteristik Personal Selling seperti yang dkemukakan oleh 

Kotler (2004:644) adalah 

1. Konfrontasi Personal.  

Penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, langsung dan 

interaktif antar dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat 

mengobservasi reaksi dari pihak lain dengan lebih  dekat. 

2. Mempererat  

Penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis 

hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan 

persahabatan. 
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3. Tanggapan 

Penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengarkan pembicaraan wiraniaga.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Personal Selling 

tidak hanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan tetapi melalui 

Personal Selling perusahaan dapat menjalin hubungan dengan konsumen yang 

bersifat timbal balik antara pembeli dan penjual untuk saling bertukar informasi 

untuk saling mendapatkan keuntungan.  

 

2.3.3 Kriteria-Kriteria Personal Selling 

 Suksesnya penjualan produk tidak terlepas dari keterampilan dan keahlian 

dari tenaga penjual/wiraniaga dalam membujuk konsumen untuk membeli 

produk sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen. Tenaga penjual yang 

ditugaskan untuk melakukan Personal Selling menurut Tjiptono (2004:224) harus 

memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :  

1. Seni menjual 

Penjual harus memiliki kemampuan tentang produk dan menguasai 

seni menjual, seperti cara mendekati pelanggan, memberikan 

persentasi dan demontrasi, mengatasi penolakan pelanggan dan 

mendorong pembelian. 

2. Negoisasi 

Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegoisasi tentang 

syarat-syarat penjualan. 

3. Hubungan pemasaran 

Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan yang 

baik dengan para    pelanggan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para penjual wiraniaga harus 

memiliki kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan di atas, agar pada saat penjual 

menawarkan produk kepada konsumen akan terjadi timbal balik yang baik, 
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sesuai dengan harapan penjual dan dapat tercapainya penjualan yang telah 

ditargetkan. 

 

2.3.4    Proses Personal Selling 

 Menurut Kotler & Amstrong (2003:710) Personal Selling memiliki 

beberapa tahap yaitu : 

1. Mencari Calon Pelanggan 

Tahap pertama dalam penjualan adalah mengidentifikasi dan 

mengkualifikasikan calon    pelanggan, semakin banyak perusahaan 

yang bertanggung jawab untuk mencari dan mengkualifikasikan 

petunjuk sehingga wiraniaga dapat menggunakan waktu mereka yang 

tidak banyak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan 

dengan sangat baik menjual, perusahaan mengkualifikasikan petunjuk 

dengan menghubungi calon pelanggan lewat suara atau telefon untuk 

menilai tingkat minat dan kapasitas keuangan mereka. 

2. Pendekatan  

Wiraniaga harus belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan calon 

pelanggan (apa yang diperlukan pelanggan, siapa yang terlibat dalam 

keputusan pembelian)  dan pembelinya (karakteristik pribadi dan gaya 

pembelian) wiraniaga harus menerapkan tujuan kunjungan 

mengkualifikasikan calon pelanggan, mengumpulkan informasi, 

melakukan penjualan segera. Tugas lain adalah memilih pendekatan 

kontak terbaik. 

3. Presentasi dan Demonstrasi 

Wiraniaga menyampaikan “kisah” produk kepada pembeli, 

menggunakan pendekatan   fitur, keunggulan, manfaat, dan nilai.   
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4. Mengatasi Keluhan 

Pelanggan biasanya mengajukan  keluhan, Resistensi psikologis 

meliputi resistensi terhadap interfensi, preferensi terhadap sumber 

pasokan atau merek yang sekarang digunakan, apatis, tidak tersedia 

melepaskan sesuatu, hubungan yang tidak menyenangkan yang 

diciptakan oleh wiraniaga, ide yang sudah ditentukan sebelumnya, 

ketidakpuasan untuk mengambil keputusan, dan sikap nerotik 

terhadap uang. Resistensi logis bias berupa keluhan terhadap harga, 

jadwal, pengiriman, atau karakteristik produk atau perusahaan . 

5. Penutupan  

Tanda penutupan dari pembeli meliputi fisik, penyataan atau 

komentar, dan pertanyaan. Wiraniaga dapat menanyakan pesanan, 

merekapitulasi poin-poin yang telah disepakati, menawarkan untuk 

membantu menulis pesanan, bertanya apakah pembeli menginginkan 

produk A atau B, membantu pembeli pilihan kecil seperti warna atau 

ukuran atau menunjukan kerugian apa yang dapat dialami pembeli 

jika tidak melakukan pemesanan sekarang. 

6. Tindak Lanjut dan Pemeliharaan 

Tindak lanjut dan pemeliharaan diperlukan untuk memastikan 

kepuasan pelanggan dan terulangnya kerja sama. Segera setelah 

menutup penjualan, wiraniaga harus menyatukan semua data yang 

diperlukan tentang waktu pengiriman, syarat pembelian, dan masalah 

penting bagi pelanggan. 

 

2.3.5  Jenis Tugas Personal Selling 

           Tenaga atau wiraniaga adalah petugas yang ditunjuk perusahaan sebagai 

penghubung kepada konsumen, yang bertugas mencari dan memberikan 

informasi penting yang dibutuhkan mengenai konsumen. Menurut Basu Swastha 

dan Sukotjo (2002:228) tugas yang akan dilakukan dalam Personal Selling yaitu  
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1. Trade selling and merchandising saleseman 

Trade selling merupakan tugas penjualan yang ditujukan kepada para 

penyalur, bukan kepada pembeli akhir Tenaga penjualan yang 

melakukannya disebut merchandising salesman. 

2. Missionary selling and detailman 

Missionary selling merupakan tugas penjualan yang dilakukan untuk 

mendorong pembeli agar bersedia membeli pada penyalur 

perusahaan. Tenaga penjual yang melakukannya disebut detailman 

jadi detailman tidak melakukan penjualan langsung, tetapi hanya 

member contoh barang saja misalnya untuk obat-obatan. 

3. Technical Selling and Sales Engineer  

Technical Selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

meningkatkan penjualan dengan memberikan nasehat kepada pembeli 

akhir dari barang dan jasanya (terutama menyangkut masalah 

tekhnis). Petugas yang melakukannya disebut sales engineer. 

4. New Business Selling and Pioneer Product Salesman 

New Business Selling merupakan tugas penjualan yang berusaha 

membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi 

pembeli. Petugas yang melakukannya disebut pioneer product 

salesman (misalnya pada perusahaan asuransi).  

 

2.4 Keputusan Pembelian 

2.4.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

 Tujuan dari kegiatan pemasaran suatu produk adalah memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan sasaran. Oleh karena itu, 

konsumen mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan yaitu sebagai pembeli 

produk. Pemahaman mengenai perilaku konsumen ini meliputi : bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan tidak 

menggunakan barang atau jasa. 
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 Memahami perilaku kosumen tidaklah mudah, karena konsumen 

memutuskan pembelian tertentu yang dapat berbeda setiap hari dan sangat 

bervariasi dalam usia, pendapat, pekerjaan dan selera. Adapun tugas pemasar 

adalah untuk mengetahui faktor – faktor  yang mendasari konsumen dalam 

memilih satu atau beberapa diantara jajaran produk yang ditawarkan perusahaan. 

Menurut Fandi Tjiptono (2008:273) mengemukakan bahwa “keputusan 

pembelian konsumen adalah pemilihan satu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternative.  

 

2.4.2 Hubungan Personal Selling dengan Keputusan Pembelian   

 Dalam hal ini hubungan personal selling terhadap keputusan pembelian 

sangatlah erat. Ini dikarenakan personal selling menjadi program yang 

menentukan dalam pembelian konsumen terhadap produk atau jasa. Karena 

melalui pelaksanaan personal selling perusahaan akan dapat memberikan 

pelayanan yang nyata dan langsung kepada konsumennya. 

 Cara personal selling merupakan cara yang paling tua dan penting. Cara 

ini cukup unik karena tidak mudah untuk diulang, serta dapat menciptakan two 

ways communications antar penjual dan pembeli. Cara ini adalah satu – satunya 

cara yang dapat menggugah hati pembeli dengan segera, sehingga pada saat itu 

juga diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli.  

 

2.4.3  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diaharuskan untuk mempelajari 

penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai 

acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian Variabel yang 

digunakan 

Keteranngan 

Harfa 

Marian 

Putri 

Pengaruh 

Personal Selling 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Telkom 

Speedy di Plasa 

Telkom Cimahi 

Personal 

Selling (X) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan 

verifikatif, berdasarkan 

hasil analisis diketahui 

bahwa pengaruh dari 

personal selling terhadap 

keputusan pembelian 

memiliki hubungan yang 

sangat kuat hal ini dapat 

dilihat dari nilai r (korelasi) 

sebesar 0,760, artinya 

variabel Keputusan 

Pembelian memiliki 

hubungan yang kuat 

terhadap variabel 

keputusan pembelian, 

sedangkan berdasarkan 

perhitungan koefisien 

determinasi menyatakan 

bahwa 76% variabel 

keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh personal 

selling, sedangkan sisanya. 
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sebanyak 64,4% variabel 

keputusan pembelian akan 

dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian 

ini. 

Siska 

Noviandini 

Pengaruh 

Personal Selling 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Pada 

Istana Bandung 

Raya Motor 

Jl.Cicendo No.18 

Bandung  

Personal 

Selling (X) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif 

berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa pengaruh 

dari personal selling 

terhadap keputusan 

pembelian memiliki 

hubungan yang cukup kuat 

hal ini dapat dilihat dari 

nilai r (korelasi) sebesar 

0,526 artinya variabel 

Keputusan Pembelian 

memiliki hubungan yang 

cukup kuat terhadap 

variabel keputusan 

pembelian, sedangkan 

berdasarkan perhitungan 

koefisien determinasi 

menyatakan bahwa 27,67% 

bahwa personal selling 

memberikan pengaruh 
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terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan 

sisanya sebanyak 72,33% 

variabel keputusan 

pembelian akan 

dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian 

ini. 

Aldy 

Santo 

Hegiarto 

Pengaruh 

Personal Selling 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Pada 

PT. 

INDOSENTOSA 

TRADA 

Personal 

Selling (X) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif 

verifikatif, berdasarkan 

hasil penelitian bahwa 

bahwa pengaruh dari 

personal selling terhadap 

keputusan pembelian 

memiliki hubungan yang 

cukup kuat hal ini dapat 

dilihat dari nilai r (korelasi) 

sebesar 0,580 artinya 

variabel Keputusan 

Pembelian memiliki 

hubungan yang cukup kuat 

terhadap variabel 

keputusan pembelian, 

sedangkan berdasarkan 

perhitungan koefisien 
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determinasi menyatakan 

bahwa 33,7% bahwa 

personal selling 

memberikan pengaruh 

terhadap keputusan, 

sedangkan sisanya 

sebanyak 66,3% variabel 

keputusan pembelian akan 

dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian 

ini. 

 

 Dari beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan personal 

selling dan keputusan pembelian maka yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari objek dan tempat penelitian yang 

digunakan pada unit analisis konsumen Bank Sahabat Sampoerna Cabang 

Bandung. 

 

2.5 Kerangka pemikiran 

Dalam berbisnis semua jenis perusahaan mencari sarana terbaik untuk 

memasarkan dan mempromosikan produknya agar tersampaikan kepada 

masyarakat. Yakni dengan memanfaatkan sarana komunikasi promotion mix, 

yang salah satunya adalah Personal Selling. Menurut Sutisna (2008:311) : 

Personal Selling merupakan aktivitas komunikasi antara produsen yang diwakili 

oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan pikiran dan 

emosi, serta tentu saja berhadapan langsung (face to face) secara garis besar 

dapat dikatakan bahwa kegiatan personal selling bertujuan untuk membentuk 
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suatu keputusan pembelian konsumen. Menurut Fandi Tjiptono (2008:273) 

mengemukakan bahwa “keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan satu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternative. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan 

pemasaran suatu produk adalah untuk membuat konsumen mengambil keputusan 

pembelian. Oleh karena itu, konsumen mempunyai arti penting bagi suatu 

perusahaan yaitu sebagai pembeli produk. Pelaksanaan Personal Selling secara 

efektif dalam suatu perusahaan diaharapkan mampu meningkatkan pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka 

untuk membeli produk. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka 

dapat dibuat kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar : kerangka pemikiran 

PINJAMAN 

MODAL KERJA 

 

PERSONAL SELLING 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 

BELI TIDAK 

KEPUTUSAN PEMBELIAN 
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 Dengan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian 

seperti terlihat pada gambar 2.2 : 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

2.6  Hipotesis 

 Berdasarkan uraian diatas penulis, maka penulis mempunyai hipotesis sebagai 

berikut : “Personal Selling berpengaruh secara positif terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Pinjaman Modal Kerja di PT. Bank Sahabat Sampoerna 

Cabang Bandung” 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN  

PRODUK PINJAMAN 

MODAL KEJA : 

 

1. Membeli  

2. Tidak membeli 

PERSONAL SELLING 

1. Mencari calon 

pelanggan 

2. Pendekatan  

3. Presentasi dan 

Demontrasi 

4. Mengatasi keluhan  

5. Penutupan 

6. Tindak lanjut dan 

pemeliharaan  


