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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemasaran 

Dalam memperoleh suatu pedoman guna lebih memperdalam masalah, maka 

perlu dikemukakan suatu landasan teori yang bersifat ilmiah.Setiap Individu 

maupun organisasi yang menyebabkan tukar menukar adalah pemasaran.Bahwa 

inti dari pemasaran adalah transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan manusia.Aktivitas pemasaran banyak diartikan sebagai aktivitas 

menawarkan dan menjual barang, tapi bila di telaah lebih jauh ternyata pemasaran 

lebih dari sekedar menawarkan dan menjual barang. 

Dalam memenuhi kebutuhannya ada pihak yang meminta dan ada pihak 

yang menawarkan. Pemasaran menarik perhatian yang sangat besar baik 

perusahaan, lembaga maupun antar bangsa. Bergesernya sifat dari distribusi dan 

penjualan menjadi pemasaran dalam suatu kebulatan menyebabkan berbagai 

organisasi melaksanakan pemasaran seperti lembaga – lembaga pemerintahan, 

organisasi keagamaan, dan lain-lain memandang pemasaran sebagai suatu cara 

baru untuk berhubungan dengan masyarakat umum. 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Atau bisa juga diartikan sebagai 

salah satu aktivitas yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

perusahaan. Dalam pemasaran mencakup kegiatan menyelidiki dan mengetahui 
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apa yang diinginkan oleh konsumen, kemudian merencanakan dan 

mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan 

konsumen tersebut dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan 

harga, mempromosikan dan selanjutnya mendistribusikan produk atau jasa 

tersebut. Tujuan aktivitas pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan yang 

dapat menghasilkan laba dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Menurut Handayani (2012 : 6) mengemukakan bahwa : 

“Pemasaran mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen pasar 

sasarannya. Serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran 

dengan tetap memperhatikan semua pihak dan tujuannya terkait dengan 

kepentingan perusahaan. “ 

Sedangkan menurut Deliyanti ( 2010:2) mengemukakan bahwa : 

“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 dengan baik pada tingkat keuntungan teretntu” 

Maka dari dua pengertian di atas dapat diambil pengertian penting dari pemasaran 

yaitu : 

1. Pemasaran adalah sebuah konsep ilmu strategi bisnis  

2. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditunjukan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui pertukaran  
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3. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana 

menentukan harga, promosi, serta menciptakan barang. 

4. Pemasaran berorientasikan pada konsumen yang ada dan potensial. 

2.1.2 Fungsi-fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran menurut Deliyanti (2010:3) fungsi pemasaran dibagi 

menjadi tiga: 

a. Fungsi Pertukaran 

Dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen baik 

dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan 

produk (barter) untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. 

b. Fungsi distribusi fisik 

Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta 

menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan 

konsumen dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan 

sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga pasokan 

produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. 

c. Fungsi Perantara  

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen 

dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubugkan 

aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara 

antara lain penggunaan resiko, pembiayaan, pencarian informasi serta 

standarisasi dan penggolongan (klasifikasi) produk. 
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2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Adanya kebutuhan dan keinginan yang harus 

dipenuhi, setiap orang akan berusaha dan melakukan aktivitas untuk dapat 

memenuhinya. Agar dapat terpenuhi maka dibutuhkan peran aktif manajemen, 

dalam hal ini adalah peran manajemen pemasaran, berikut beberapa definisi 

manajemen pemasaran : 

Menurut Deliyanti (2010:14) ,pengertian dari manajemen pemasaran adalah: 

“Kegiatan yang direncanakan, dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian 

barang, penetapan harga dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan 

utama dari pemasaran dapat tercapai” 

Sedangkan menurut Wahjono (2010:2) mendefinisikan manajemen pemasaran 

sebagai berikut : 

“ Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

bentuk perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, 

jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang 

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi” 

Menurut kedua definisi tersebut, manajemen pemasaran (marketing management) 

adalah suatu proses merencanakan, mengelompokan, mengimplementasikan, dan 

mengendalikan usaha-usaha pemasaran guna mencapai tujuan dalam organisasi 

dengan efektif dan efisien. 
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2.3 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan perangkat/alat bagi 

pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran berjalan sukses.Elemen – 

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan dalam komunikasinya dengan dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen sasaran. 

2.3.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukakan oleh Lupiyoadi 

(2013:92) adalah sebagai berikut : 

“ Bauran pemasaran keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen”  

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan terhadap produknya dan perangkat – perangkat tersebut akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan serta semua ini 

ditunjukan untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Bauran pemasaran 

merupakan sekelompok elemen-elemen yang dapat dikendalikan dan saling 

berkaitan satu sama lainnya yang merupakan inti dari system pemasaran. 

Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen, yaitu produk, 

harga, distribusi dan promosi. Keempat elemen tersebut saling berhubungan satu 

sama lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungan, baik di dalam 

maupun di luar perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Untuk lebih jelasnya, 



14 
 

penulis akan membahas secara singkat mengenai keempat elemen bauran 

pemasaran tersebut. 

2.3.2 Elemen-Elemen Bauran Pemasaran 

 Adapun beberapa elemen bauran pemasaran yaitu:  

a. Produk  

Produk merupakan alat pemasaran yang paling mendasar dalam bauran 

pemasaran.Produk merupakan penawaran dari perusahaan kepada pasar 

dituju.Produk ini dapat berupa barang, jasa, kualitas produk, rancangan produk, 

bentuk, merek dan kemasan produk. 

Definisi produk menurut (Handayani; 2012:9) 

Produk merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah pasar 

karena dengan adanya produk maka akan terjadi pertukaran dan transaksi jual beli 

antara pelaku pasar. 

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa produk itu adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk dapat dimiliki, 

digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan 

konsumen melalui ciri – ciri yang dimilki baik yang nyata maupun yang tidak 

nyata. 

b. Harga ( price) 

Harga merupakan jumlah yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya.Harga 

merupakan elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, harga sering kali 

jadi salah satu faktor penentu dalam pembelian. 
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Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang sedang bernegoisasi. 

Penjual akan meminta harga lebih tinggi dari yang mereka harap akan mereka 

terima, dan pembeli akan menawar kurang dari yang mereka harap akan dibayar. 

Melalui tawar- menawar akhirnya mereka akan sampai pada harga yang dapat 

diterima. Jadi harga merupakan salah satu unsur yang penting dari kegiatan 

pemasaran untuk memudahkan setiap produk untuk dijual. 

Harga merupakan salah satu elemen bauran promosi yang menghasilkan 

pendapatan dan palingfleksibel (harga dapat berubah dengan cepat).Untuk itu 

perusahaan harus dapat menangani penetapan harga dengan baik sebelum dijual 

kepada konsumen. 

Pengertian harga menurut Handayani (2012 : 9)  

“Harga merupakan suatu masalah yang sangat peka bagi perususahaan dalam 

penjualan produknya, karena pada dasarnya harga merupakan satu-satunya 

elemen dalam bauran pemasaran yang paling fleksible dimana diubah dengan 

cepat” 

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah 

sejumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk dapat memperoleh barang dan jasa 

yang diinginkan. 

c. Tempat (Place) 

Tempat menyangkut beberapa kegiatan yang dilakukan perusahaan agar 

produk dapat tersedia bagi pelanggan. Terdapat enam hal keputusan yang 

berubungan dengan distribusi ini yaitu saluran yang dipakai, ruang lingkup 

distribusi, penyortiran, pemilihan alokasi, persediaan dan pengangkutan 
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Menurut Deliyanti (2010:207) pengertian dari saluran distribusi adalah:  

“Jalan atau rute yang dilalui oleh produk mulai dari produsen sampai ke tangan 

pelanggan akhir”  

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran 

yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa 

dari produsen kepada konsumen hingga penggunaannya sesuai dengan yang 

diperlukan. 

d. Promosi (promotion) 

 Promosi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pemasaran suatu 

barang dan jasa.Promosi juga merupakan kegiatan untuk menyebar informasi 

tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen mengenal dan 

mengetahui produk atau jasa tersebut ataupun untuk membuat produk yang sudah 

dikenal konsumen menjadi lebih disukai.Bagi pemasaran modern, terciptanya 

produk yang baik disertai harga yang tepat dan tersedia di tempat yang mudah 

diperoleh berjumlah cukup.Perusahaan perlu mengkomunikasikan produk kepada 

konsumen sasaran kegiatan promosi. 

 

2.4 Promosi 

Promosi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengkomunikasi produk 

kepada konsumennya, sehingga konsumen tersebut mengetahui produk atau jasa 

apa yang ditawarkan. Oleh karena itu, bagaimanapun promosi sangat diperlukan 

agar aktivitas pemasaran di suatu perusahaan berjalan efektif dan efisien. 

Pengertian promosi menurut Lupiyoadi (2013:178)adalah : 
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“Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa” 

Sedangkan promosi menurut Miarandhani(2012:11)adalah : 

“Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menjalankan program pemasarannya. Sebaik apapun produk yang 

dihasilkan, bila konsumen belum pernah mendengar atau melihat dan tidak yakin 

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

pernah membelinya” 

 

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Promosi 

Untuk lebih memahami pengertian promosi, maka penulis mengemukakan 

pendapat para ahli sebagai berikut: 

Definisi dari promosi menurut Handayani (2012 : 9) adalah sebagai berikut : 

”Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menjalankan program pemasarannya” 

Pada hakekatnya promosi dilakukan adalah untuk mengingatkan konsumen akan 

adanya keberadaan sebuah produk sehingga dapat mengubah atau mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan tersebut. 

 Program pemasaran efektif adalah dengan mencampurkan elemen bauran 

pemasaran kedalam program yang terkoordinasi dan teranacang untuk mencapai 

pasar sasaran pemasaran perusahaan yang sukses adalah yang dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan secara ekonomis dan mudah serta dengan komunikatif yang 

efektif.Promosi juga merupakan salah satu bauran pemasaran yang bekerjasama 
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dengan komponen lainnya untuk mencapai oknum penjualan yang 

maksilmal.Melalui promosi perusahaan berkomunikasi dengan konsumennya 

mengenai produk – produk yang dihasilkan dan menginformasikan bagaimana 

produk tersebut dapat digunakan. Semakin gencar kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan, maka konsumen semakin tertarik dan terpengaruh, 

sehingga akhirnya konsumen akan membeli produk perusahaan. 

 Dalam uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa promosi merupakan suatu 

kegiatan pemasaran satu arah, yang berusaha membujuk atau mempengaruhi para 

konsumen agar menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

 

2.4.2 Tujuan Promosi 

Tujuan utama promosi adalah memberikan informasi, menarik perhatian dan 

selanjutnya memberikan pengaruh untuk meningkatkan penjualan.Suatu kegiatan 

promosi jika dilakukan dengan baik, dan dapat mempengaruhi konsumen 

mengenai dimana dan bagaiman konsumen membelanjakan pendapatnya.Promosi 

dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen.Keuntungan 

bagi konsumen adalah konsumen dapat mengatur pengeluarannya jadi lebih baik. 

Sebagai kerugiannya, konsumen dibujuk untuk membeli barang yang kadang – 

kadang barang tersebut belum dibutuhkan, atau belum waktunya ia miliki. 

 

2.4.3 Bauran promosi 

Promotion mix (bauran promosi) adalah perpaduan khusus antara iklan, 

penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat yang digunakan 
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perusahaan untuk meraih tujuan iklan dan pemasarannya. Bauran promosi 

menurut Lupiyoadi (2013 : 178) adalah : 

“Perangkat promosi yang mencakup aktivitas periklanan (advertising), penjualan 

perseorangan (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), hubungan 

masyarakat (humas atau public relation), pemasaran langsung(direct marketing), 

dan pemasaran (marketing publication)” 

 Sedangkan menurut Kotler & Amstrong (2012:363) dijelaskan sebagai 

berikut: 

 “Perpaduan spesifik iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

penjual personal, dan saran pemasaran langsung yang digunakan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasive dan membangun 

hubungan pelanggan, gabungan dari alat-alat promosi yang dirancang untuk 

mencapai tujuan serta memberikan informasi yang mengarahkan konsumen untuk 

terbujuk melakukan pembelian” 

 Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa bauran promosi merupakan 

gabungan dari alat-alat promosi yang dirancang untuk mencapai tujuan serta 

memberikan informasi yang mengarahkan konsumen untuk terbujuk melakukan 

pembelian. 

2.4.3.1 Faktor-faktor Bauran Promosi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi, ialah: 

1. Target Pasar  

Penentuan target pasar mengenai lokasi, usia, jenis kelamin, status ekonomi, 

status pendidikan dan lokasi pasar sebagai target yang akan dituju karena akan 



20 
 

mempengaruhi bauran pemasaran yang akan digunakan sehingga bauran 

pemasaran akan berjalan efektif dan efisien. 

2. Pemasar 

Dalam hal ini bisa digunakan push strategy dan pull strategy. Kegiatan push 

adalah mendorong penjualan yang dapat terjadi karena produsen yang 

mendistribusikan pedagang besar lalu baru ke konsumen agar konsumen mau 

membeli suatu produk. Dalam hal ini produsen langsung mengarahkan promosi ke 

konsumen akhir. 

3. Produk 

Melihat posisi produk dalam tingkat siklus kehidupan, pada tahap introduksi 

produk, promosi diarahkan untuk memperkenalkan produk dengan cara 

memberikan brosur. Pada tahap growth promosi diarahkan untuk memantapkan 

kepercayaan masyarakat 

4. Situasi 

Ini tergantung pada berbagai situasi lingkungan perusahaan, seperti persaingan, 

ekonomi, politik dan lain-lain. 

2.5 Elemen-elemen Promosi 

Promosi mempunyai 5 perangkat utama diantaranya periklanan (advertising) , 

pemasaran langsung (direct marketing), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relation) dan penjualan pribadi (personal selling). 

Kombinasi dari aktivitas tersebut disebut sebagai bauran promosi, adapun definisi 

dari masing – masing promosi tersebut adalah sebagai berikut:  
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2.5.1 Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah sebagai bentuk penyajian dan promosi bukan pribadi 

mengenai gagasan barang atau jasa yang dibayar oleh tertentu.Periklanan juga 

merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi 

tentang keunggulan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendorong seseorang untuk membeli. 

Definisi periklanan menurut Lupiyoadi (2013:178)adalah : 

“Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal (impersonal 

communication)” yang digunakan oleh perusahaan dalam mengkomunikasikan 

produknya, baik barang maupun jasa.” 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa periklanan merupakan alat 

komunikasi tidak langsung dalam bentuk non personal baik lisan maupun visual 

melalui media komunikasi massa yang intinya menarik perhatian para konsumen 

dengan tujuan meningkatkan penjualan barang dan jasa yang dibiayai oleh 

sponsor atau pemasaran.Peranan periklanan dalam pemasaran adalah untuk 

membangun kesadaran (awareness) terhadap apa yang ditawarkan, menambah 

pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, membujuk calon konsumen 

untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri konsumen 

untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan membedakan diri perusahaan 

satu dengan perusahaan lain.  

2.5.1.1Fungsi Periklanan  

Dalam melakukan promosi fungsi dari periklanan yang diungkapkan oleh 

Kotler& Amstrong (2012:14) adalah sebagai berikut : 
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1. Memberikan informasi 

Konsumen dapat mengenal sebuah barang baik dari harganya, guna serta kualitas 

dan pelayanan yang diberikan 

2. Membujuk atau Mempengaruhi 

Dalam hal ini periklanan dapat secara langsung maupun tidak langsung membujuk 

para calon konsumen potensial untuk melakukan pembelian dengan menyarankan 

bahwa produk lain tidak lebih bagus. 

3. Memuaskan Keinginan  

Sebelum terjadinya proses pembelian, biasanya konsumen ingin terlebih dahulu 

mengetahui mutu dan harga dari barang yang diinginkan, jadi iklan dapat 

mewakili nilai guna dari barang tersebut kepada konsumen sebelum terjadi proses 

pembelian. 

4. Alat Komunikasi 

Periklanan merupakan alat untuk mempertemukan penjual dan pembeli sehingga 

tercipta komunikasi dua arah untuk memenuhi keinginan mereka secara efektif 

dan efisien. 

5. Memuaskan Keinginan 

Sebelum terjadinya proses pembelian, biasanya konsumen ingin terlebih dahulu 

mengetahui mutu dan harga dari barang yang diinginkan, jadi iklan dapat 

mewakili nilai guna dari barang tersebut kepada konsumen sebelum terjadi proses 

pembeliannya. 
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2.5.1.2 Tipe dan Sifat Periklanan 

Di bawah ini 6 (enam) tipe periklanan menurut Kotler (2012:15) : 

1. Price Advertising, yaitu periklanan yang menonjolkan harga yang menarik 

2. Brand Advertising, yaitu periklanan yang menekankan pada merek dari 

produk tersebut kepada pembaca atau pendengarnya. 

3. Quality advertising, mencoba menciptakan impresi bahwa produkyang 

diiklankan tersebut mempunyai kualitas tinggi. 

4. Product Advertising, berusaha mepengaruhi konsumen dengan manfaat 

dari pemakaian suatu produk. 

5. Institutional Advertising, menonjolkan nama perusahaan dengan harapan 

agar konsumen mempunyai kesan mendalam tentang nama perusahaan 

tersebut hingga kini. 

6. Prestige Advertising, yang berusaha memberikan citra pada suatu produk 

atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan 

kekayaan, kedudukan ataupun status soial.Karena banyaknya bentuk dan 

penggunaan periklanan, sangat sulit untuk membuat generasi yang 

merangkum  

 

2.5.2 Pemasaran langsung ( direct marketing) 

Pemasaran langsung adalah suatu system pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media periklanan untuk merespon yang terukur dan 

transaksi di lokasi manapun. Alat yang digunakan, antara lain : catalog, surat, 
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telemarketing, electronic, shopping, kios shopping, tv direct response marketing, 

radio, majalah, Koran, direct respon marketing. 

ada tiga (media) tambahan yang dapat digunakan dalam bauran promosi, antara 

lain:  

 Pemasaran interaktif 

Adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan 

pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan 

kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Alat 

yang digunakan antara lain, belanja elektronik, E-mail, blog dan situs web. 

 Pemasaran dari mulut ke mulut 

 Adalah komunikasi lisan, tertulis dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan 

produk atau jasa.Alat yang digunakan, antara lain orang ke orang melalui chat 

room blog dan melalui surat pembaca di media cetak. Namun pada umumnya 

ketiga alat promosi tersebut telah terkandung dalam lima alat promosi terdahulu, 

seperti acara dan pengalaman lebih cenderung ke dalam public relation, serta 

pemasaran interaktif dan pemasaran dari mulut ke mulut masuk ke dalam direct 

marketing. 

 Acara dan pengalaman 

 Adalah kegiatan dan program yang di sponsori perusahaan yang dirancang 

untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan 

merek tertentu. Alat yang digunakan, antara lain : hiburan, festival olah raga dan 

acara amal. 
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2.5.3 Promosi penjualan ( sales promotion)  

Merupakan kegiatan penjualan yang bersifat jangka pendek dan tidak 

dilakukan secara berulang serta kuat dan mempercepat respon pasar yang 

ditargetkan sebagai alat lainnya dan menggunakan bentuk yang berbeda. Alat 

yang digunakan, antara lain : Kontes, permainan, undian, lotre, premium dan 

hadiah, product sample, pasar malam dan pameran dagang, demonstrasi, 

pemberian kupon, potongan rabat/ tawaran pemberian uang, pendanaan dengan 

bunga rendah, kelonggaran tukar tambah, hiburan, hadiah bagi langsung, coba 

gratis, jaminan produk dan diskon. 

 

2.5.4 Hubungan masyarakat (Public Relation) 

Merupakan salah satu alat promosi yang penting ditunjukan untuk 

membangun opini masyarakat dalam rangka memelihara, meningkatkan dan 

melindungi citra perusahaan dan produk. Alat yang digunakan, antara lain : Kotak 

pers, pidato, seminar, laporan tahunan/donasi/sumbangan, sponsor, lobbying, 

media identitas, majalah perusahaan, aktivitas layanan masyarakat. 

 

2.5.5 Penjualan pribadi ( personal selling) 

Personal selling atau penjualan pribadi yaitu interaksi langsung (tatap muka) 

dengan calon pembeli atau lebih guna untuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudin akan mencoba dan membeli.Alat yang digunakan, 
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antara lain: Presentasi penjualan, program intensif, contoh/sample, pasar malam 

dan pameran dagang 

2.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

           Penelitian Sebelumnya 

No 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Andri 

Novizar 

Pengaruh 

Bauran 

Promosi 

Yang 

Dilakukan 

Biro 

Marketing 

Universitas 

Widyatama 

Terhadap 

Penjualan 

Formulir 

Pendaftaran 

Mahasiswa 

Baru 

Pelaksanaan bauran promosi yang dilakukan 

Universitas Widyatama melalui program 

menjual Brand Name, Brand Identitiy, Brand 

Image. Promosi yang dilakukan Widyatama 

sangat beragam melalui media elektronik 

(radio), iklan media cetak (majalah), promosi 

penjualan, pameran dan juga event-event 

dengan mempromosikan image prestasi 

Widyatama. 
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2 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 minat 

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. 

3 Manazil Tinjauan 

Pelaksanaan 

Promosi Pada 

Promosi pada Invictus Bandung dilaksanakan 

dengan mengikuti pameran kickfest  yang 

diadakan setahun sekali di Bandung. 
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Invictus 

Bandung 

Dalam pameran kickfest yang 

diselenggarakan booth Invictus Bandung 

ramai dikunjungi oleh pelanggan. Selain  itu, 

promosi yang dilakukan juga mencakup 

media social berupa twitter,  

facebook, path, dan instagram. Hal ini 

menunjukan bahwa para pegawai dari 

Invictus Bandung telah melaksanakan proses 

promosi sesuai dengan standar yang  

ada. Invictus Bandung mampu menghasilkan 

penjualan dengan tingkat yang  

tinggi setiap bulannya 

 

 

 

 

 


