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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian dan Fungsi Manajemen 

2.1.1    Pengertian Manajemen 

Manajemen sama tuanya dengan peradaban Yunani Kuno dan Kerajaan 

Romawi, ditemukan beragam macam bukti dari manajemen dalam arsip sejarah 

pemerintahan, tentara, pengadilan dan lain-lain. Manajemen berasal dari kata to 

manage (bahasa Inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan 

mengelola. 

Definisi manajemen menurut Irham Fahmi (2011:2): 

“Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari secara komprehensif tentang 

bagaimana mengarahkan dan mengelola orang-orang dengan berbagai latar 

belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan”. 

Sedangkan menurut Ismail Solihin (2010:4): 

“Bahwa manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, pengendalian berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses dalam hal merencanakan, mengatur, semua aspek yang ada pada organisasi 

yakni sumber daya yang ada ke arah tujuan organisasi secara bersama-sama guna 

tercapainya tujuan organisasi tersebut dengan sebaik mungkin. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen 

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah : 

1. Perencanaan  

Secara sederhana perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan 

untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Dalam suatu organisasi 

perencanaan memiliki posisi penting dari langkah-langkah berikutnya. 

Kematangan dan kesalahan dalam perencanaan mampu memberikan 

pengaruh positif dan negatif pada masa yang akan datang, sehingga suatu 

perencanaan yang dibuat selalu memikirkan dampak jangka panjang dan 

jangka pendek yang akan terjadi. 

2. Kepemimpinan  

Seorang pemimpin dengan kualitas kepemimpinan yang dimilkinya bukan 

hanya sekedar berusaha untuk melaksanakan tugas dan berbagai rutinitas 

pekerjaan saja, namun lebih dari itu merupakan simbol dari organisasinya. 

Dan bagi banyak pihak simbol tersebut telah berubah secara lebih jauh 

menjadi kekuatan positif yang menggerakkan organisasi tersebut untuk 

meraih tujuan yang dicita-citakan.  

3. Pengorganisasian 

Adalah mengelompokkan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan 

susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada 

dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara 

masing-masing unit tersebut. Organisasi atau pengorganisasian adalah 

sebagai wadah yang memilki multi peran dan didirikan dengan tujuan 
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mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak pada 

suatu organisasi. 

4. Pengawasan 

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu 

organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 

mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.  

2.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

Menurut Deliyanti Oentoro (2010:14) manajemen pemasaran adalah: 

“Sebagai 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 perusahaan dapat tercapai”. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma (2013:137) bahwa: 

“Manajemen pemasaran atau marketing berasal dari dua kata manajemen dan 

marketing , yaitu dua ilmu yang terpisah kemudian dipadukan dalam satu 

kegiatan. Artinya fungsi-fungsi yang ada dalam kedua ilmu tersebut digabung 

dalam bentuk suatu kerjasama”. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:6) pengertian dari manajemen pemasaran 

adalah: 

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

Menurut Wahjono (2010:2) manajemen pemasaran adalah : 
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“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”. 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa, manajemen pemasaran adalah 

proses dalam hal merencencakan, mengorganisasikan pendistribusian baranga 

atau jasa kepada konsumen guna tercapainya tujuan organisasi. 

2.3  Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang terpadu satu sama 

lain, jika pelaksanaan bauran pemasaran baik dan efektif maka itu akan 

berdampak baik bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Karena 

pada bauran pemasaran perusahaan akan membahas dan merencanakan mengenai 

produk, penetapan harga, cara promosi hingga pendistribusian produk sampai 

pada tangan konsumen. 

Menurut Kotler (2012:23): 

“Bauran pemasaran merupakan sebuah perangkat alat pemasaran (produk, harga, 

tempat, promosi) yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar tujuan 

pemasarannya”. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:62): 

“Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran teknis terkendali yang 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari pasar 

sasaran”. 
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2.3.1 Unsur-unsur Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran menurut Ririn Ratnasari dan Mastuti H. Aksa  

(2011:36)  adalah : 

1. Product  

Product merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai manfaat bagi pelanggan. Yang perlu 

diperhatikan dalam product adalah pelanggan tidak hanya membeli fisik 

dari product saja, tetapi membeli value dan benefit dari product yang 

disebut “The offer”.  

2. Pricing 

Tujuan dari pricing antara lain survival, profit maxzimitation, sales 

maxzimitation, prestige, ROI (return in investment). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pricing adalah : 

- Positioning  

- Sasaran perusahaan 

- Tingkat persaingan 

- Elastisitas permintaan 

- Stuktur biaya, dan lain-lain 

3. Place  

Place adalah gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi 

(berhubungan dimana lokasi yang srtategis dan bagaimana cara 

penyampaian jasa ke pelanggan). 

4. Promotion 
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Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah bauran promosi (promotion 

mix) terdiri dari : 

a. Advertising 

b. Personal Selling 

c. Sales Promotion 

d. Public Relations 

e. Word of Mouth 

f. Direct mail  

2.4 Bauran Promosi 

2.4.1 Pengertian Bauran Promosi 

Menurut Ririn Ratnasari dan Mastuti H. Aksa dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Jasa (2011: 78): 

“Bahwa promosi bukan saja sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 

pelanggan, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan”. 

Pengertian promosi menurut Buchari Alma (2013: 179): 

 “Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan 

calon konsumen tentang barang dan jasa”. 

Menurut Kotler (2012:10) promosi adalah : 

“Usaha yang dilakukan oleh marketer, berkomunikasi dengan calon audiens, 

komunikasi adalah proses membagi ide, informasi atau perasaan audiens”. 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa bauran promosi merupakan 

cara atau proses komunikasi antara perusahaan atau produsen dengan konsumen 

guna menyampaikan informasi tentang produknya dengan semarik mungkin guna 
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mempengaruhi mereka supaya tertarik untuk membeli produk barang  ataupun 

jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. 

2.4.2 Unsur-unsur  Bauran Promosi 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012 :350) bentuk  atau 

jenis komunikasi terintegrasi adalah : 

1. Periklanan  

Adalah segala bentuk presentasi dan promosi gagasan, barang atau jasa 

yang dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi. 

Contoh: iklan media cetak, iklan media elektronik, kemasan, brosur, 

direktori, pajangan, simbol, logo dan lain-lain 

2. Promosi Penjualan 

Berbagai macam intensif jangka pendek yang dimaksudkan untuk 

mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. 

Contoh : kontes, games, undian, sampel, pameran dagang,demonstrasi 

kupon,rabat, pendanaan berbunga rendah dan lain-lain 

3. Public Relations 

Berbagai macam program yang dirancang untuk memprosmosikan atau 

melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. 

Contoh : pidato, seminar, pres kits, laporan tahunan, majalah perusahaan 

dan lain-lain. 

4. Personal Selling 

Adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk 

melakukan presentasi, menjawab pertanyaan,dan mendapatkan pesanan. 



8 
 

Contoh: Presentasi penjualan, pertemuan penjualan,program insentif, 

produk sampel, pameran dagang. 

5. Direct and Online Marketing 

Adalah penggunaan surat, telepon, fax, email atau internet untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan atau untuk 

mendapatkan respon langsung dari pelanggan dan calon pelanggan 

spesifik. 

Contoh : katalog, surat, telemarketing, electronic shopping, tv shopping, 

fax, emai,l voice mail dan lain-lain. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2010:174) Bauran 

Komunikasi Pemasaran (marketing communication mix) terdiri dari 8  model 

komunikasi utama yaitu : 

1. Iklan  

Semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi ide, 

barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi Penjualan 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk atau jasa. 

3. Acara dan Pengalaman 

Kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan 

merek tertentu. 

4. Hubungan masyarakat dan publisitas 
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Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi 

citra perusahaan atau produk individunya. 

5. Pemasaran langsung 

Pengguanaan surat, telepon, faksimile, e-mail, atau internet untuk 

berkomunikasi langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari 

pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran interaktif  

Kegiatan dan program outline yang dirancang untuk melibatkan pelanggan 

atau prospek baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan 

kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. 

7. Pemasaran dari mulut ke mulut 

Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang 

berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau 

menggunakan produk atau jasa. 

8. Penjualan personal 

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prosfektif untuk 

tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan mengadakan 

pesanan. 

2.4.3 Tujuan Promosi 

Setiap melakukan sesuatu pasti kita memilki arah tujuan, karena tujuan 

merupakan titik puncak atau goal dalam melakukan suatu pekerjaan apapun. 

Tujuan akan tercapai jika semua tahap prosedur mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaa dan pengawasan dilaksanakan dengan baik, maka tujuan akan tercapai 

sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Adapun tujuan dalam pelaksanan promosi menurut Buchari Alma (2013:181) 

bahwa tujuan utama promosi adalah: 

“Memberikan informasi, menarik perhatian dan selanjutnya memberi pengaruh 

meningkatnya penjualan”. 

Sedangkan menurut Deliyanti Oentoro ada 5 utama strategi promosi  penjualan 

produk yaitu sebagai berikut : 

- Meningkatkan volume penjualan 

- Meningkatkan pembeli coba-coba 

- Meningkatkan pembelian ulang 

- Meningkatkan loyalitas  

- Memperluas kegunaan 

2.5  Elemen –elemen Bauran Promosi 

2.5.1 Periklanan 

2.5.1.1 Pengertian Iklan 

  Menurut Philip Kotler dan Keller Periklanan adalah: 

“Semua bentuk terbayar atas presentasi non pribadi dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor yang jelas”. 

Iklan bisa menjadi sarana yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan 

pesan baik dengan tujuan membangun preferensi merek ataupun mendidik orang. 
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2.5.1.2  Tujuan Iklan 

Tujuan iklan/sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat 

pencapain yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu 

tertentu. Tujuan iklan dapat diklasifikasikan menurut apakah tujuannya (Kotler 

dan Keller 2010 :203) yaitu : 

1. Iklan Informatif  

Bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk 

yang ada. 

- Memberitahu pasar tentang produk 

- Menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu 

- Menjelaskan cara kerja suatu produk 

- Membangun citra perusahaan 

2. Iklan persuasif 

Bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian 

produk atau jasa. Beberapa iklan persuasif menggunakan iklan komparatif 

yang membuat perbandingan eksplisit tentang atribut dua merek atau lebih. 

- Memilih merek tertentu 

- Menganjurkan merek tertentu 

- Mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu 

- Membujuk pelanggan untuk membeli 

3. Iklan pengingat 

Bertujuan untuk menstimulasi pembelian berulang produk dan jasa. 

- Mengingatkan konsumen tentang produk yang sangat dibutuhkan 
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- Mengingatkan konsumen dimana membeli produk 

- Menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek 

tersebut 

4. Iklan penguat 

Bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan 

yang tepat.  

2.5.1.3  Memutuskan Anggaran Iklan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran ada lima faktor 

khusus yang dipertimbangkan ketika menetapkan anggran iklan yaitu : 

1. Tahap dalam siklus hidup produk 

Produk baru umumnya mendapatkan anggaran iklan besar untuk 

menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk. Merek 

yang sudah mapan biasanya didukung dengan anggaran iklan yang rendah, 

diukur dengan rasio terhadap penjualan. 

2. Pangsa pasar dan basis konsumen  

Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan iklan yang 

lebih sedikit sebagai presentase penjualan untuk mempertahankan pangsa. 

Untuk membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar diperlukan 

pengeluaran yang lebih besar. 

3. Persaingan dan kerumunan 

Di dalam pasar dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan 

yang tinggi, merek harus beriklan lebih kencang agar didengar. Bahkan 
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kerumunan sederhana iklan yang tidak bersaing secara langsung dengan 

merek menciptakan kebutuhan iklan yang lebih banyak. 

4. Frekuensi iklan 

Jumlah repetisi yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada 

konsumen mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. 

5. Kemampuan penggantian (substitusi) produk 

Merek yang kurang terderferensiasi atau kelas produk semacam komoditi 

(bir, minuman ringan, bank dan maskapai penerbangan) memerlukan iklan 

yang besar-besaran untuk menanamkan citra berbeda 

2.5.1.4  Media Iklan 

Semua media iklan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut adalah 

berbagai jenis media iklan. 

1. Iklan Televisi 

Televisi biasa dikenal sebagai media iklan paling kuat dan menjangkau 

spektrum konsumen yang luas. Jangkauannya yang luas diterjemahkan 

dalam biaya yang rendah per paparan. Iklan TV mempunyai dua kekuatan 

yang sangat penting yaitu : 

- Pertama, iklan TV bisa menjadi sarana efektif untuk 

mendemonstrasikan atribut produk dengan jelas dan secara persuasif 

menjelaskan manfaat bagi konsumen. 

- Kedua, iklan TV bisa menggambarkan pengguna dan pencitraan 

penggunaan, kepribadian merek atau hal tak berwujud lainnya secara 

dramatis. 
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2. Iklan Media Cetak 

Media cetak menawarkan kelengkapan yang berlawanan dengan media 

siaran. Karena pembaca dapat menggunakan media cetak selama apapun 

yang mereka butuhkan, majalah dan suat kabar dapat memberikan 

informasi produk yang rinci dan mengkomunikasikan pencitraan pengguna 

dan penggunaan dengan efektif.  

Dua media cetak utama adalah majalah dan surat kabar, berbagi banyak 

kelebihan dan kelemahan. Meskipun surat kabar terbit tepat waktu dan 

mudah diserap, majalah biasanya lebih efektif untuk pencitraan. 

3. Iklan Radio 

Radio merupakan media yang mudah untuk menyebarkan 94% dari semua 

warga AS berusia 12 tahun lebih, mendengarkan radio setiap hari. 

Kelebihan utama dari radio adalah fleksibilitas, dimana sasaran utama 

radio jelas, pembuatan dan penempatan iklan relatif tidak mahal serta 

memungkinkan respon cepat karena penutupan yang singkat. 

Kelemahannya suadah jelas adalah kurangnya citra visual dan sifat 

konsumen yang pasif dalam memproses hasil tersebut. 

2.5.2 Promosi Penjualan 

2.5.2.1 Pengetian Promosi Penjualan 

Menurut Kotler dan Keller (2010 :219) promosi penjulan (sales 

promotion) adalah: 

“bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian 

besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih 
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cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau 

perdagangan”. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Grgorius Chandra (2012:350) promosi penjulan 

adalah : 

“Berbagi macam insentif jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong 

percobaan atau pembelian produk atau jasa”.  

2.5.2.2  Tujuan Promosi Penjualan  

Menurut H.Djaslim Saladin (2011:  213) adalah : 

1. Tujuan umum 

- Bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran, untuk mempercepat 

respons pasar yang ditargetkan. 

2. Tujuan khusus 

- Bagi konsumen (costumer promotion) : untuk mendorong konsumen 

lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam unit 

yang besar, mencoba merek yang di promosikan dan untuk menarik 

pembeli dari merek pesaing kepada merek produk yang 

dipromosikan. 

- Bagi pengecer (trade promotion) : untuk membujuk pengecer agar 

menjual produk baru, menimbun lebih banyak persediaan barang, 

mengingatkan pembelian ketika sedang tidak musim, dan lain-lain 

- Bagi wiraniaga (sales force promotion) : untuk mendukung atas 

produk atau model baru dan mendorong penjualan di musim sepi 

-  
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2.5.2.3  Alat- alat Promosi Penjualan 

1. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen (sampel, 

kupon, penawaran pengembalian dana tunai, potongan harga, premi 

hadiah, penghargaan, percobaan gratis, garansi, promosi silang, dan 

demonstrasi) ; 

2. Promosi dagang (potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, 

serta barang gratis); dan 

3. Promosi bisnis dan tenaga penjualan (pameran dagang dan konvensi, 

kontes wiraniaga dan iklan khusus). 

2.5.3 Acara dan Pengalaman 

2.5.3.1 Pengertian Acara dan Pengalaman 

Menurut Kotler dan Keller (2010:174) acara dan pengalaman adalah : 

“Kegiatan program yang di sponsori perusahaan yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek 

tertentu.  

2.5.3.2  Tujuan Acara 

Adapaun tujuan dari acara yang dukemukan oleh Kotler dan Keller 

(2010:276) adalah : 

1. Mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. 

Pelanggan dapat dibidik secara geografi, demografis, psikografis, atau 

prilaku sesuai acara. 

2. Meningkatkan kesadaran perusahaan atas nama produk. 



17 
 

Pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap 

suatu  merek, kondisi yang diperlukan untuk membangaun pengakuan 

merek dan meningkatkan ingatan merek. 

3. Menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci 

Acara itu sendiri mempunyai asosiasi yang membantu dan memperkuat 

asosiasi merek. 

4. Memperkuat citra korporat 

Pemberian sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan 

disukai dan bergengsi. 

5. Menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan 

Perasaan yang ditimbulkan oleh acara yang menarik atau berharga secara 

tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan merek. 

6. Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. 

Pemasaran yang terkait dengan gerakan amal mensponsori organisasi dan 

lembaga amal nirlaba 

7. Menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan. 

Banyak acara yang menyediakan keramahtamahan mewah serta layanan 

atau kegiatan khusus lainnya hanya bagi sponsor dan tamu mereka. Hal ini 

menghasilkan goodwill dan membangun kontak bisnis yang berharga. 

8. Menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. 

Banyak pemasar mengaitkan kontes atau undian, barang dalam toko, 

respon langsung,atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. 
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2.5.4 Hubungan Masyarakat 

Masyarakat (public) adalah semua kelompok yang memilki minat aktual 

atau potensial mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Hubungan masyarakat (public relations) meliputi berbagai program untuk 

mempomosikan atau melindungi citra atau produk invidual perusahaan (Kotler 

dan Keller 2010). 

Sebagian besar perusahaan mempunyai departemen hubungan masyarakat 

yang mengamati sikap masyarakat di dalam organisasi serta mendistribusikan 

informasi dan komunikasi untuk membangun itikad baik (goodwill). Departemen 

humas terbaik membimbing manajemen puncak untuk menerapkan  program yang 

positif dan menghilangkan praktik yang patut dipertanyakan sehingga publisitas 

negatif tidak muncul. 

Adapaun fungsi departemen ini adalah : 

1. Hubungan pers 

2. Publisitas produk 

3. Komunikasi korporat 

4. Melobi  

5. Konseling 

2.5.4.1 Media dalam hubungan Masyarakat (PR) 

Adapun media dalam hubungan masyarakat yang dikemukan oleh kotler 

dan Keller (2010 : 234) adalah : 

1. Publikasi  
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Perusahaan bergantung pada bahan yang di publikasikan untuk 

menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran mereka. Bahan ini 

mencakup laporan tahunan, brosur, artikel, buletin, majalah perusahaan 

serta bahan audiovisual 

2. Acara  

Perusahaan dapat menarik perhatian ke produk atau kegiatan perusahaan 

lain dengan mengatur acara khusus seperti konfrensi bertita, seminar, 

acara, pameran dagang, pameran, kontes, kompetisi serta acara ulang 

tahun yang akan menjangkau masyarakat sasaran 

3. Pemberian sponsor 

Perusahaan dapat mempromosikan merek dan nama korporat mereka 

dengan mensponsosri acara olahraga dan budaya serta acara amal yang 

sangat dihargai. 

4. Berita  

Salah satu tugas utama profesional humas adalah menemukan atau 

menciptakan berita menyenangkan tentang perusahaan, produknya, dan 

orang-orang serta membuat media menerima siaran pers dan menghadiri 

konfrensi pers. 

5. Pidato 

Semakin banyak eksekutif perusahaan yang harus menghadapi pertanyaan 

dari media atau berbicara di pertemuan asosiasi dagang atau penjualan dan 

penampilan ini dapat membangun citra perusahaan 
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6. Kegiatan layanan masyarakat 

Perusahaan dapat membangun itikad baik dengan menyumbangkan uang 

dan waktu pada kegiatan amal. 

7. Media identitas  

Perusahaan memerlukan identitas visual yang segera diakui publik. 

Identitas ini dibawa oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur tanda, bentuk 

bisnis, kartu bisnis, banguanan, seragam, dan cara berpakaian. 

2.5.5 Pemasaran langsung dan Interaktif 

2.5.5.1 Pengertian Pemasaran langsung 

Menurut Kotler dan Keller (2010:240) pemasaran langsung (direct 

marketing) adalah : 

“Penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan 

barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran”. 

Sedangkan menurut H. Djaslim Saladin (2012:222) pemasaran langsung adalah : 

“Suatu sistem pemasaran yang menggunakan suatu media iklan atau lebih, guna 

mendapatkan respons dan pesanan langsung dari konsumen”. 

2.5.5.2 Bentuk-bentuk Pemasaran langsung 

Menurut H. Djaslim Saladin (2012: 224) bentuk-bentuk pemasaran 

langsung adalah: 

1. Penjulan tatap muka 

Merupakan kunjungan yang dilakukan oleh para tenaga penjual atau 

armada penjualan. 

2. Pemasaran direct mail 
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Adalah aktivitas promosi barang atau jasa yang langsung ditujukan kepada 

konsumen atau pelanggan melalui media surat (mail), kaset video, kaset 

audio, bahkan disket komputer dengan harapan dapat menciptakan 

transaksi langsung. 

Ada tiga bentuk direct mail yaitu : 

- Fax mail 

- Elektronik mail (e-mail) 

- Voice mail 

3. Pemasaran melalui katalog 

Adalah bentuk pemasaran langsung dimana perusahaan mengirimkan satu 

atau lebih katalog kepada konsumen atau calon konsumen dengan harapan 

penerima katalog akan memesan  atau membeli produk. 

4. Telemarketing  

Adalah penjualan barang dan jasa melalui telepon. Keberhasilan pada 

bentuk ini tergantung pada telemarketer, ia hendaklah menyampaikan 

dengan sesuatu yang menyenangkan dan menunjukkan antusiasme. 

5. Pemasaran melalui kios 

Adalah pemasaran melalui “mesin penerima pesanan pelanggan” yang 

ditempatkan di toko, bandara, dan tempat -tempat lain 

6. Saluran online  

Adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang 

modern.Ada 2 jenis saluran online : 

- saluran online komersial 
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perusahaan menyediakan lima layanan utama bagi pelanggan yaitu: 

informasi, hiburan, layanan berbelanja, kesempatan dialog dan e-

mail. 

- Internet 

2.5.5.3  Pemasaran Interaktif dan Manfaatnya 

Saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke 

pelanggan adalah saluran elektronik. Internet menyediakan peluang kepada 

pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. 

(Koter dan Keller 2010 :247). 

Pemasaran interaktif menawarkan banyak manfaat yang unik/ pemasaran 

interaktif sangat bertanggung jawab dan efeknya mudah ditelusuri.  

2.5.6 WOM (Word of Mouth) 

Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya 

tentang pengalamannya ketika membeli suatu produk baik berupa barang maupun 

jasa. Sehingga word of mouth sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap 

pemasaran dibandingkan dengan komunikasi pemasaran laninnya. Namun WOM 

ini bukanlah strategi komunikasi secara langsung yang dubuat oleh pemasar, 

melainkan sebagi akibat dari prilaku pelanggan yang merasakan 

kepuasan/kekecewaan setelah mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun 

jasa. 
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2.5.7 Tenaga Penjualan (Personal Selling) 

2.5.7.1  Pengertian Tenaga Penjualan  

Salesforce dapat diterjemahkan dalm beberapa istilah, seperti tenaga 

penjual, karyawan penjualan,konsultan penjualan, teknisi penjualan atau tenaga 

lapangan. Akan tetapi lebih cenderung menterjemahkan dengan istilah tenaga 

penjualan /wiraniaga.  

Wiraniaga adalah petugas yang ditunjuk perusahaan sebagai penghubung kepada 

konsumen, bertugas mencari dan memberikan informasi-informasi penting yang 

dibutukan mengenai konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2010: 261): perwakilan penjualan mencakup eman 

posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling 

kreatif diantaranya : 

1. Pengirim (Delliver) : wiraniaga yang tugas utamanya adalah 

mengirimkan produk. 

2. Pengambil pesanan (order taker) : pengambil pesanan dalam (berdiri 

di belakang konter) atau pengambil pesanan luar (menelpon manajer 

swalayan) 

3. Misionaris (missionary) : wiraniaga yang tidak diharapkan atau 

diizinkan mengambil pesanan, tetapi lebih bertugas untuk membangun 

citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial.   

4. Teknisi (technician) :  wiraniaga dengan tingkat pengetahuan yang 

tinggi. 
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5. Pencipta permintaan : wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif 

untuk menjual produk berwujud 

6. Penyedia solusi : wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah 

pelanggan. 

2.5.7.2 Strategi Tenaga Penjualan 

Ada lima pendekatan kepada konsumen yaitu : 

1. Wiraniaga mendatangi pembeli 

Wiraniaga kontak langsung dengan konsumen, baik berbicara langsung 

maupun melalui telepon. 

2. Wiraniaga mendatangi kelompok pembeli 

Wiraniaga mendatangi keompok calon pembeli untuk melakukan 

penjualan 

3. Tim penjualan mendatangi kelompok pembeli 

Beberapa orang ditunjuk perusahaan untuk mendatangi kelompok pembeli 

untuk melakukan transaksi 

4. Penjualan dilakukan dengan melakukan konfrensi 

Wiraniaga melakukan pembicaraan dalam suatu konfrensi 

5. Penjualan melalui suatu seminar 

Kontak penjualan dilakukan dengan mengadakan seminar yang 

membeberkan produk dan melakukan penjualan langsung. 

Gugus wiraniaga langsung terdiri dari : 

1. Wiraniaga intern : bertugas di kantor sebagai penerima tamu dan 

telepon dari calon pembeli 
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2. Wiraniaga penjual lapangan : tenaga penjual yang bertugas keliling 

3. Wiraniaga kontrakan : agen penjualan atau makelar yang dibayar 

sesuai dengan jumlah penjualan dan perjanjian. 

2.5.7.3  Menentukan Stuktur Tenaga Penjualan 

Stuktur gugus wiraniaga terdiri atas : 

1. Berdasarkan wilayah 

Ada beberapa keuntungan pada stuktur ini diantaranya: 

a. Tanggung jawab tiap wiraniaga jelas 

b. Tanggung jawab wilayah meningkatkan insentif wiraniaga guna 

meningkatkan efektivitas penjualan dan kehidupan pribadinya 

c. Biaya transportasi relatif kecil karena wiarniaga bertugas dalam 

daerah terbatas 

2. Berdasarkan produk 

Spesialisasi mengenai produk sangat diperlukan jika jenis produknya 

kompleks. Hal ini untuk memudahkan tugas wiraniaga dan juga untuk 

menentukan jumlah atau sistem gaji yang diberikan. 

3. Berdasarkan pasar 

Melakukan spesialisasi wiraniaga menurut garis konsumen, atau menurut 

industri yang berbeda-beda. 

4. Wiraniaga yang kompleks 

Wiraniaga menjual berbagai macam produk, diberbagi wilayah dan 

berbagai jenis konsumen.  

 


