
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Ilmu manajemen adalah ilmu yang terus berkembang sejalan dengan dinamika manusia. 

Sebagai ilmu yang komperhesif, ilmu Manajemen memanfaatkan ilmu-ilmu lain dalam 

menjawab tantangan kedepan. Sejarah bahwa praktik ilmu manajemen sesungguhnya sudah 

berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa artefak bangunan seperti Piramida di 

Mesir atau Borobudur di Indonesia bisa menjadi renungan. Piramida Giza misalnya dibangun 

oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Bangunan tersebut tidak mungkin berhasil 

dibangun bila tidak ada seseorang yang menggerakkan. Seseorang tersebut tentunya 

melakukan perencanaan, pengorganisasian manusia serta sumber daya lain, kepemimpinan 

dan pengarahan kepada pekerja, serta pengendalian guna menjamin segala sesuatu yang 

dikerjakan dengan rencana. Praktik-praktik manajemen ini tentunya bisa kita gali di berbagai 

kehidupan dan kesejarahan manusia. Untuk lebih luasnya manajemen mempunyai banyak arti 

luas, penulis mengutip dari beberapa pengertian manajemen : 

Pengertian manajemen menurut Ismail Solihin (2010:4) didalam bukunya “Pengantar 

Manajemen” menjelaskan bahwa Manajemen dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari 

berbagai sumber organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.” 

Menurut Anton Mulyono Aziz dan Maya Irjayanti  dalam bukunya Manajemen 

(2014:5) mendefinisikan bahwa: 

”Seni Manajemen meliputi kemampuan untuk melihat totalitas dari bagian yang 

terpisah-pisah serta kemampuan untuk menciptakan gambaran tentang suatu visi.” 



Menurut Dr. Ulber Silalahi, MA. Dalam bukunya Asas Asas Manajemen (2011:7) 

mendefinisikan bahwa: 

“Sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan sumberdaya, 

pengomunikasian, pemimpinan, pemotivasian,dan pengendalian pelaksanaan tugas-

tugas dan pengunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional secara 

efektif dan secara efesien.” 

Sedangkan menurut Irham Fahmi dikutip dalam bukunya Manajemen (Teori, Kasus, 

dan Solusi) (2011:2) mendefinisikan bahwa manajemen adalah : 

”Suatu ilmu yang mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan 

dan mengelola oramg-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda 

dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.” 

Dan Dr. Lilis Sulastri, M.M mengutip didalam bukunya Manajemen Sebuah 

Pengantar (Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik) (2014:14) mendefinisikan bahwa 

manajemen adalah : 

“Suatu seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian/pengawasan, yang 

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efesien dan efektif dengan 

dan melalui orang lain.” 

 Dari kelima definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan secara efektif dan 

efesien untuk mencapai tujuan bersama. 

2.1.2 Fungsi Manajemen  

Setelah mengetahui pengertian – pengertian manajemen dari beberapa ahli, dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang ditarik dari beberapa 

tahapan kegiatan ataupun sebuah aktifitas. Kegiatan atau aktifitas tersebut biasa dikenal 



sebagai fungsi dari manajemen. Beberapa ahli mengemukakan beberapa fungsi dari 

manajemen antara lain : 

Menurut Ismail Solihin (2010:4) fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari : 

1. Planning ( Perencanaan )  

Yaitu suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian 

tindakan (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan mencakup  : 

a. Menetapkan tujuan 

b. Mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan dimana tujuan-tujuan 

perusahaan hendak dicapai. 

c. Memilih arah tindakan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut 

d. Merumuskan berbagai aktifitas  

e. Melakukan perencanaan ulang untuk mengkoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan 

terdahulu. 

2. Organizing ( Pengorganisasian )  

Yaitu suatu proses dimana karyawan dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja diantara kelompok dan 

individu serta pengkoordinasian aktifitas individu atau kelompok. 

3. Staffing ( Pemilihan Staf ) 

Yaitu proses untuk memastikan bahwa karyawan yang kompeten dapat dipilih, 

dikembangkan dan diberi imbalan untu mencapai tujuan perusahaan. 

4. Leading ( Memimpin ) 

Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktifitas 

hubungan kerja (task related activities) agar mereka dapat bekerja denga sukarela dan 

harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan. 

5. Controlling ( Pengendalian ) 



Merupakan proses untuk memastikan adanya kinerja yang efesien dalam pencapaian tujuan 

perusahaan.  

2.2  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran (marketing) bersangkut-paut dengan kebutuhan sehari-hari kebanyakan 

orang. Melalui proses tersebut, suatu produk atau jasa diciptakan, dikembangkan, dan 

didistribusikan pada masyarakat. Kebanyakan orang menganggap bahwa pemasaran sama 

dengan penjualan dan promosi, padahal tidaklah demikian. Untuk mencapai tujuannya, setiap 

perusahaan mengarahkan setiap kegiatannya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat 

memberikan kepuasan untuk konsumen. 

Berikut ini definisi para ahli mengenai pemasaran. Definisi Manajemen Pemasaran 

menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Manajemen Pemasaran (2010:23) adalah 

sebagai berikut : 

“Marketing manajemen is the art and science of choosing target markets and building 

profitable relationships with them.” 

Definisi lain menurut Deliyanti Oentoro, SE., MM. Dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Modern (2012:2) yaitu : 

“Pemasaran merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling 

berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran 

dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, 

distribusi, pelayanan, dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam manajemen 

pemasaran terdapat aktivitas-aktivitas pertukaran produk barang dan jasa yang bernilai serta 

penganalisaan kebutuhan pasar, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian serta 

pengawasan dari berbagai aktivitas pemasaran. 

 



 

 

2.3 Bauran Pemasaran 

2.3.1 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Dalam kegiatan pemasaran perusahaan perusahaan pasti mengenal dan memakai 

bauran pemasaran yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan antara unsur satu 

dengan unsur-unsur yang lainnya. Bauran pemasaran juga akan membantu perusahaan untuk 

menentukan suatu produk atau jasa yang diinginkan oleh para konsumennya, bagaimana 

menentuka harga yang tepat untuk sebuah produk yang telah diciptakan oleh sebuah 

perusahaan, bauran pemasaran juga menentukan saluran distribusi untuk penyampaian 

produk sampai ke tangan konsumennya dengan mudah, serta perusahaan tau akan 

mempromosikan sebuah produk/jasa sehingga dapat dikenal dan dikonsumsi oleh 

konsumennya. 

Berikut adalah pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli pemasaran mengenai 

pengertian bauran pemasaran, adalah sebagai berikut : 

Menurut Ririn dan Mastuti dalam bukunya Manajemen Pemasaran Jasa (2011:37) 

menjelaskan bahwa : 

“Marketing mix merupakan tools bagi marketer yang berupa program pemasaran yang 

mempertajam segmentasi, targeting, dan positioning agar sukses.” 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2010:76) menjelaskan bahwa bauran 

pemasaran adalah : 

“Marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools that the firm blends to 

produce the responde it wants in the target market.” 



Dari definisi diatas maka bisa disimpulkan bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

alat-alat pemasaran yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, untuk mempengaruhi 

permintaan produk di pasar. 

Tabel 2.1 

Aktivitas Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Produk (product) Harga (price) 

Keragaman produk 

Kualitas  

Desain  

Ciri  

Nama / merek 

Kemasan  

Ukuran  

Pelayanan 

Daftar harga 

Diskon  

Potongan harga khusus 

Periode pembayaran 

Syarat Kredit 

 

Lokasi/ Tempat (place) Promosi (promotion) 

Saluran Pemasaran 

Cakupan Pasar 

Pengelompokan 

Lokasi 

Persediaan 

Transportasi 

 

Promosi Penjualan 

Periklanan 

Tenaga Penjual 

Kehumasan 

Pemasaran Langsung 

 

Sumber : Manajemen Pemasaran, Kotler dan Keller (2010:23) 

2.3.2  Unsur-Unsur Bauran Pemasaran 

Definisi dari masing masing bauran pemasaran yaitu : 



1. Produk (Product) 

Salah satu bentuk produk meliputi bentuk fisik, tempat, pengalaman, pelayanan, properti, 

organisasi dan ide-ide. Keputusan yang berhubungan dengan produk salah satunya : berbagai 

varian produk, merek, kemasan dan lebel. 

Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2010:31) 

mendefinisikan bahwa “Produk adalah elemen pertama dan terpenting dalam bauran 

pemasaran.” 

2. Harga (Price) 

Menurut Kotler dan Keller dikutip dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2010:68) 

mendefinisikan bahwa harga adalah : 

Harga bukan hanya angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan 

melaksanakan banyak fungsi. Sewa, uang sekolah, ongkos, upah/fee, bunga, tarif, biaya, 

penyimpanan, gaji, dan komisi semuanya merupakan harga yang harus anda bayar untuk 

mendapatkan barang atau jasa. Harga juga terdiri dari banyak komponen.jika anda membeli 

mobil baru, harga yang tertera dapat disesuaikan dengan rabat dan intensif penyalur. 

 

 

3. Distribusi (Place) 

Distribusi adalah kegiatan dimana perusahaan memasarkan produknya sampai ketangan 

konsumennya. 

Menurut Fandy Tjiptono dikutip dalam bukunya Pemasaran Strategik (2012:395) 

menjelaskan bahwa : 



“Saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang 

melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk/jasa dari 

penjual ke pembeli akhir.” 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah salah satu rangkaian aktifitas perusahaan untuk berkomunikasi dengan 

para konsumen untuk mengenalkan suatu produk. Kegiatan promosi ini menjadi sangat 

penting untuk perusahaan. 

Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma dikutip dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

dan Pemasaran Jasa (2013:179) mengatakan bahwa : 

“Promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelsan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa.” 

Menurut Deliyanti dikutip dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern 

(2012:178) mengatakan bahwa ada beberapa alat- alat promosi yang penting yang dapat 

dipakai untuk membengun suatu program penjualan efektifa, antara lain : 

a. Iklan (advetising) 

b. Kewiraniagaan (personal selling) 

c. Promosi Konsumen. (Hadiah, Perlombaan, Penawaran, Kombinasi) 

d. Metode yang bertujuan merangsang iklan dan promosi dealer. 

e. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

f. Publisitas dll. 

2.4 Pengertian Promosi 



Kegiatan promosi tidak akan terlepas dari sebuah perusahaan untuk mengenalkan 

produknya. Oleh sebab itu promosi sangat berpengaruh penting untuk kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Menurut Tjiptono didalam bukunya Pemasaran Strategik (2012:343) menjelaskan 

bahwa istilah komunikasi pemasaran terintegrasi (Integrated Marketing Communications) 

merupakan pengembangan dari istilah promosi. Kata ‘promosi’ berkonotasi arus informasi 

satu arah. Tepatnya dari penyampaian pesan (pemasar) kepada penerima pesan (calon 

konsumen). Sebaliknya, komunikasi pemasar lebih menekankan interaksi dua arah. 

Konsekuensinya, promosi dipersepsikan sebagai bentuk komunikasi yang bersifat massal, 

sedangkan komunikasi pemasaran terintegrasi lebih bersipat personal atau individual. Selain 

itu, istilah ‘terintergasi’ menunjukan keselarasan atau keterpaduan dalam hal tujuan, fokus, 

dan arah strategik antar elemen bauran promosi (periklanan, promosi penjualan, personal 

selling, public relations, dan direct &online marketing) dan antar unsur bauran pemasaran 

(produk, distribusi, harga dan komunikasi pemasaran). Dengan katalain, komunikasi 

pemasaran terintegrasi menekankan dialog terorganisir dengan audiens internal dan eksternal 

yang sifatnya lebih personalize, customer-orientated, dan technologi-driven.  

Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma dikutip dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran dan Pemasaran Jasa (2013:179) mengatakan bahwa : 

“Promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa.” 

Menurut Rambat Lupiyoadi dikutip dalam bukunya Manajemen Pemasaran Jasa 

(2013:178) mendefinisikan bahwa : 

“Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk/jasa.” 



Menurut Subagyo (2010:129) mengatakan bahwa : 

“Promosi adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau 

mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi 

tentang keistimewaan, kegunaan dan yang paling penting adalah tentang 

keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang untuk 

bertindak dalam membeli suatu produk.”  

Sedangkan menurut Saladin (2009:123) mengatakan bahwa : 

“Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjualan dan pembelian yang bertujuan 

untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal sehingga 

menjadi membeli dan tetap mengingat produk tersebut.” 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai definisi diatas bahwa promosi adalah 

suatu cara dari sebuah perusahaan yang berperan untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan calon konsumen akan produk yang kita ciptakan untuk menciptakan suatu 

permintaan. 

2.4.1 Tujuan Promosi 

Tujuan/maksud promosi sangat berbeda-beda. Promosi konsumen digunakan untuk 

meningkatkan penjualan jangka-pendek atau untuk membangun pangsa pasar jangka-

panjang. 

Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma dikutip dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran dan Pemasaran Jasa (2013:181) mendefinisikan bahwa tujuan promosi ialah, 

memberi informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya 

penjualan. Sedangkan tujuan utamanya adalah : 



1. Memperoleh Perhatian, 

2. Mendidik, 

3. Mengingatkan, dan 

4. Meyakinkan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan promosi adalah untuk 

menginformasikan suatu produk dan menarik perhatian calon pelanggan sehingga membeli 

produk tersebut. 

2.4.2 Bauran Promosi 

Promosi adalah salah satu kegiatan terpenting di dalam perusahaan, karena promosi 

bukan hanya alat komunikasi dengan calon pelanggan melainkan juga mampu merubah 

image suatu perusahaan.  

Menurut H. Djaslim Saladin dikutip dari bukunya Manajemen Pemasaran 

(2011:192) mengatakan bahwa : 

“Bauran promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang 

didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk 

perusahaan.” 

Menurut Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra dikutip dalam bukunya 

Pemasaran Starategik (2012:350) menjelaskan elemen bauran promosi untuk pasar 

konsumen akhir adalah : 

Tabel  2.2 

Bauran Komunikasi Pemasaran Terintegrasi 

Bentuk Komunikasi 

Pemasaran 

Deskripsi Contoh 



Periklanan  Segala bentuk presentasi dan 

promosi gagasan, barang atau 

jasa yang dibayar oleh sponsor 

yang teridentifiksi. 

Iklan media cetak, iklan media 

elektronik, kemasan, brosur, 

buklet, poster, leaflet, 

direktori, billboards, pajangan, 

point-of-purchase, simbol, 

logo, dan lain-lain. 

Promosi Penjualan Berbagai macam insentif 

jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk 

mendorong percobaan atau 

pembelian produk/jasa. 

Kontes, games, undian, 

produk, sampel, pameran 

dagang, demonstrasi, kupon, 

rabat, pendanaan berbunga 

rendah, fasilitas tukar tambah, 

tie-ins, dan lain-lain. 

Public Relations Berbagai macam program 

yang dirancang untuk 

mempromosikan untuk 

melindungi citra perusahaan 

atau produk individualnya. 

Pidato, seminar, press kits, 

laporan tahunan, donasi, 

sponsorships, publikasi, 

lobbying, events, majalah 

perusahaan, dan lain-lain.  

Personal Seling Interaksi tatap muka dengan 

satu atau lebih calon pembeli 

untuk melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan, dan mendapat 

pesanan. 

Presentasi penjualan, 

pertemuan penjualan, program 

insentif, produk sampel, dan 

pameran dagang. 

Direct & Online 

Marketing 

Penggunaan surat, telepon, fax, 

e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi secara 

langsung dengan pelanggan 

atau untuk mendapatkan 

respon langsung dari 

pelanggan dan calon 

Katalog, surat, telemarketing, 

electronic shopping, TV 

shopping, fax mail, voice mail, 

dan lain-lain. 



pelanggan spesifik. 

Sumber : Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra dikutip dalam bukunya Pemasaran Strategik (2012:350) 

Dari uraian tabel diatas jelas ada berbagai elemen-elemen dari promotion mix dalam 

menyatukan unsur satu dengan yang lain, perusahaan harus ekstra hati-hati dalam 

menerapkannya. 

A. Program Periklanan  

Menurut Deliyanti (2012:178) iklan merupakan media promosi yang paling banyak 

digunakan oleh pemasar sebab memiliki keunggulan cepat dalam menyebarkan informasi 

dan kemampuan iklan untuk diingat dalam waktu singkat.  

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2010:202) iklan adalahsemua bentuk 

terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang 

jelas. 

Berdasarkan buku Tjiptono Pemasaran Strategik (2012:355) tujuan periklanan 

harus mencakup tiga sasaran utama komunikasi yaitu : 

1. Siapa audiens sasarannya (who), 

2. Apa yang ingin dicapai (what), 

3. Dan kapan sasaran tersebut harus diwujudkan (when). 

Efek periklanan dikelompokkan menjadi tiga tahap : 

 

 

 

 

Tabel 2.3 



Efek Komunikasi pada Berbagai Tahap Respon 

Tahap Efek Spesifik 

Tahap Kognitif Eksposur terhadap pesan 

Ingatan terhadap pesan (message recall) 

Kesadaran atau pengenalan terhadap produk 

Pengetahuan tentang atribut dan penggunaan produk 

Tahap afektif Kesediaan untuk mencari lebih banyak informasi 

Minat pada atribut produk 

Evaluasi positif terhadap produk atau merek 

Minat untuk mencoba atau membeli 

Tahap 

behavioral 

Pencobaan produk 

Pembelian produk 

Sumber : Tjiptono & Gregorisu Chandra dalam bukunya Pemasaran Strategik (2012:355) 

Berdasarkan definisi-definisi diatas bisa disimpulkan bahwa iklan adalah hal yang 

paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen. Dan terbukti juga iklan bisa 

mengingatkan calon konsumennya, dengan memberikan tema yang seunik mungkin 

sehingga konsumen bisa mengingatnya. 

B. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Tjiptono (2012:367) promosi penjualan merupakan segala bentuk 

penawaran atau intensif jangka pendek yang ditunjukan bagi pembeli, pengecer atau 

pedagang grosir dan dirancang untuk memperoleh respon spesifik dan segera. Secara 

garis besar terdapat tiga klasifikasi utama dari promosi penjualan yaitu : 

a. Promosi Konsumen (consumer promotions), meliputi : kupon, produk sampel 

gratis, premium, hadiah, undian, dan seterusnya. 



b. Promosi Dagang (trade promotion), meliputi : diskon kas, barang dagangan 

(merchandise), bantuan peralatan, speciality advertising, atau insentif lain 

untuk pengecer atau pedagang grosir. 

c. Promosi Wiraniaga (salesforce promotions), seperti kontes penjualan. 

Sedangkan tujuan promosi penjualan bisa dirumuskan berdasarkan siapa targetnya : 

a. Pembeli Akhir 

 Menstimulasi pencarian, meliputi pengembalian formulir permohonan 

informasi tentang produk atau dorongan untuk mengunjungi pameran 

dalam pertemuan asosiasi dagang. 

 Mendorong pencobaan produk, baik produk baru maupun produk 

terkait, serta mendorong konsumen untuk beralih merek (brand 

switchers). 

 Mendorong pembelian ulang yang pada gilirannya mengarah pada 

terciptanya loyalitas merek dan”mengikat” pembeli pada produsen 

tertentu. 

 Membangun arus pengunjung, yaitu merangsang para pengunjung agar 

masuk ke toko. 

 Memperbesar tingkat pembelian melalui consumer loading  dan tingkat 

konsumsi yang meningkat. 

b. Perantara 

 Mendorong perantara agar bersedia menyimpan sediaan produk 

 Mendapat dukungan / bantuan dari distributor. 

c. Wiraniaga 



 Memotivasi wiraniaga agar lebih aktif mempromosikan dan menjual 

produk. 

 Mendorong wiraniaga agar memberikan dukungan bagi produk atau 

model baru. 

 Menstimulasi off-season sales. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2010:219) mengatakan bahwa promosi 

penjualan ialah bahan inti dalam kampanye pemasaran,terdiri dari koleksi alat 

insentif,sebagai besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang 

lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa oleh konsumen atau perdagangan. 

C. Public Relations 

Menurut Tjiptono (2012:373)  mengatakan bahwa public relations merupakan fungsi 

manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur 

organisasi demi kepentingan publik, dan melaksanakan program aksi dan komunikasi 

untuk membentuk pemahaman dan akspentasi publik. Yang dimaksud publik dalam 

konteks ini adalah semua kelompok yang memiliki kepentingan atau dampak aktual 

maupun potensial pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan 

definisi ini, PR membutuhkan tiga tahap utama yang meliputi : 

a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi sikap publik. 

b. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi demi kepentingan publik. 

c. Menyusun dan mengimplementasikan program komunikasi yang dirancang 

untuk membentuk pemahaman dan penerimaan publik terhadap organisasi. 

Serta public relations memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya : 

a. Kredibilitas tinggi, 



b. Kemampuan untuk mencapai audiens yang cenderung menghindari wiraniaga 

dan iklan ; serta  

c. Memungkinkan untuk mendramatisasi perusahaan atau produk. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2010:229) mengatakan bahwa public 

relations ialah meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra 

atau produk individual perusahaan. 

 

D. Personal Selling 

Menurut Kotler and Keller (2010:272) mendefinisikan bahwa penjualan personal 

adalah seni kuno. Meskipun demikian, wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari 

sekedar insting; mereka dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. 

Sedangka menurut Deliyanti (2012:189) menyatakan bahwa kewiraniagaan (personal 

selling) adalah bagian dari strategi pemasaran, perusahaan yang merupakan langkah 

kongkret dalam membangun penjualan langsung dan bertujuan bertemu dengan 

masyarakat. 

Jadi berdasarkan definisi diatas bisa disimpulkan bahwa kewiraniagaan (personal 

selling) merupakan unsur terpenting kedua bagi eksekutif untuk menentukan perpaduan 

promosinya dalam mendapatkan pesanan. 

Menurut Kotler and Keller (2010:272) ada enam langkah mencari calon pelanggan 

yaitu : 

a) Prapendekatan (wiraniaga harus tau sebanyak mungkin informasi tentang 

calon pelanggan, 



b) Presentasi dan Demonstrasi (wiraniaga menyampaikan kisah kepada calon 

pembeli, dari fitur, keunggulan, manfaat, dan nilai) 

c) Mengatasi Keberatan (wiraniaga harus mempertahankan pendekatan positif, 

meminta pembelo mengklarifikasi keberatan) 

d) Penutupan (wiraniaga dapat menanyakan pesanan) 

e) Tidak Lanjut dan Pemeliharaan (wiraniaga harus menjadwalkan kunjungan 

tindak lanjut) 

f) Pemasaran Hubungan (wiraniaga yang bekerja sama dengan pelanggan kunci 

harus melakukan lebih dari sekedar menelpon) 

E. Direct & Online Marketing 

Menurut Tjiptono (2012:379) direct & online marketing merupakan sistem 

pemasaran interaktif yang menggunakan berbagai media komunikasi untuk 

meningkatkan respon langsung yang sifatnya spesifik dan terukur.  

Menurut Kotler and Keller (2010:240) pemasaran langsung merupakan saluran 

langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada 

pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. 

Pemasaran langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon 

pelanggan dan pelanggan perorangan seperti : 

a) Surat Langsung, 

b) Pemasaran Katalog, 

c) Telemarketing, 

d) TV Interaktif, 

e) Kios, 

f) Situs Web, dan peralatan bergerak (mobile). 



 

 

2.4.3 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.4 

Penelitian Sebelumnya 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Mirza Irawan Pengaruh Sales 

Promosi 

Produk Listrik 

Prabayar 

Terhadap 

Minat Beli 

Konsumen Di 

PT. PLN 

(Persero) Area 

Pelayanan Dan 

Jaringan Di 

Bandung 

(Universitas 

Widyatama, 

2014) 

Pengaruh promosi penjualan terhadap miat beli 

konsumen untuk memasang listrik prabayar pada 

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Bandung, berdasarkan nilai korelasi rank 

spearman diperoleh sebesar 0.765, adapun 

besarnya pengaruh atau kontribusi promosi 

penjualan terhadap minat beli konsumen 

berdasarkan analisa koefisien determinasi 

diperoleh nilai sebesar 58.52%, sedangkan 

sisanya sebesar 41.48% dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar promosi penjualan yang tidak 

penulis teliti. Selanjutnya dari hasil pengujian 

hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 

yang penulis ajukan : “terdapat hubungan yang 

positif antara promosi penjualan dengan 

minat beli” yang dapat diterima. 

2 Ezra 

Pangemanan 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Promotional 

Berdasarkan hasil penjualan HT G33 , dapat 

disimpulkan bahwa event launching merupakan 

promotional mix yang memberikan kontribusi 



Mix Hand 

Phone HT G33 

Di PT. Rukun 

Handal 

Bandung 

(Universitas 

Widyatama, 

2010) 

yang paling optimal. Melalui event tersebut HT 

G33 dapat terjual sebanyak 512 unit dalam kurun 

waktu 5 hari saja.  

3 M. Al Bagir 

Aroon 

Tinjauan 

Pelaksanaan 

Sales 

Promotion 

Melalui 

Special Room 

Rate Di PT. 

Bukit Dago 

Hotel 

Milenium 

Bandung 

(Universitas 

Widyatama, 

2005) 

Pelaksanaan kegiatan sales promotion melalui  

special room rate  di PT. Bukit Dago Hotel 

Milenium Bandung ditunjukan sebagai berikut : 

meningkatkan tingkat hunian kamar, dalam upaya 

memenangkan persaingan harga dengan hotel-

hotel disekitar kawasan Dago (khususnya) dan 

Bandung (umumnya), meningkatkan minat 

masyarakat untuk menginap, meningkatkan hasil 

penjualan, meningkatkan laba operasional. Jenis 

harga pada kegiatan sales promotion melalui 

special room rate di PT. Bukit Dago Hotel 

Melenium Bandung, adalah sebagai berikut : 

pembelian voucher untuk menginap, dikenakan 

potongan harga sebesar 10% dari harga yang 

ditetapkan untuk seluruh jenis kamar, voucher  

terdiri dari kelipatan lima dan 10 lembar, yang 

dapat digunakan sesuai masa berlaku (3 bulan) 

dan tidak berlaku pada saat week end  atau libur 



nasional, bagi tamu-tamu langganan yang telah 

didaftar dalam database master tamu, apabila 

check in kembali, akan diberikan potongan harga 

sebesar 10% dari harga yang ditetapkan. Untuk 

seluruh jenis kamar, bagi tamu yang menginap 

lebih dari satu minggu terus menerus, maka 

dikenakan harga kamar yang flat  atau tidak 

dikenakan harga week end  dan harga libur 

nasional, dan bagi rombongan tamu yang booking 

kamar periode satu bulan sebelum tanggal check 

in  dan mencapai jumlah lebih dari 20 kamar, 

diberikan potongan harga sebesar 10% dari harga 

yang ditetapkan untuk seluruh jenis kamar. 

4 Vina Hadrian Pengaruh 

Biaya 

Iklan&Promosi 

Serta Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Tingkat 

Penjualan 

(Studi Kasus 

pada 

Perusahaan 

Makanan dan 

Minuman yang 

Terdaftar di 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa biaya iklan & promosi 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

penjualan sedangkan besar pengaruh biaya iklan 

& promosi terhadap tingkat penjualan sebesar 

55,8%. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

penjualan. Sedangkan besar pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap tingkat penjualan sebesar 

20,1%. Berdasarkan hasil pengujian secara 

simultan menunjukan bahwa biaya iklan dan 

promosi serta ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat penjualan. 



Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

2012). 

(Universitas 

Widyatama, 

2014) 

Sedangkan besar pengaruh biaya iklan & promosi 

serta ukuran terhadap tingkat penjualan sebesar 

75,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


