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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Pemasaran

Konsep pemasaran adalah kegiatan perencanaan pemasaran untuk mencapai

tujuan perusahaan. Segala aktifitas yang menganut konsep pemasaran dilakukan

untuk tercapainya tujuan. Menurut Kotler dan Keller (2012:5), mendefinisikan

Manajemen Pemasaran sebagai berikut :

”Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar
sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan
dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai
pelanggan yang unggul.”
Sedangkan menurut Agustina Shinta (2011:2), mendefinisikan Manajemen

Pemasaran adalah sebagai berikut :

“Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan,
mengimplementasikan (yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan,
mengarahkan, dan mengkoordinir) serta mengawasi atau mengendalikan
kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan
organisasi secara efisien dan efektif”
Menurut kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian kegiatan

yang telah dirancang untuk menguntungkan dan memenuhi sasaran pembeli serta

untuk pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan menentukan keputusan-keputusan

yang menyangkut kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti

penetapan prosedur-prosedur pencapaian tujuan, pengembangan program pemasaran,

dan penetapan kebijakan.
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2.1.2 Bauran Pemasaran

Kegiatan pemasaran ditentukan oleh bauran pemasaran atau marketing mix.

Dengan kata lain bauran pemasaran adalah alat modern yang digunakan untuk

mencapai tujuan perusahaan. Menurut McCarthy dalam Kotler dan Keller (2012:62),

bauran pemasaran adalah kegiatan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan

menghantarkan nilai (value) pada konsumen.

Elemen-elemen yang ada dalam bauran pemasaran terdiri dari empat

kelompok atau biasa yang disebut dengan 4P pemasaran yaitu product, price, place,

promotion. Definisi 4P menurut Kotler dan Armstrong (2011:81) sebagai berikut:

1. Product

Product adalah barang, jasa, dan gagasan ataupun kombinasi dari barang, jasa,

dan gagasan yang ditawarkan perusahaan kepada pasar.

2. Price

Price adalah sejumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk mendapatkan

suatu barang. Nilai dari suatu produk dapat berbeda-beda bagi konsumen,

serta potongan harga yang ditawarkan oleh perusahaan dapat bervariasi

meskipun untuk produk yang sejenis.

3. Promotion

Promotion adalah aktivitas atau kegiatan komunikasi perusahaan mengenai

produk dan membujuk serta mengajak konsumen untuk membel produk dari

suatu perusahaan. Kegiatan periklanan, penjualan pribadi (personal selling),
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promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat merupakan suatu

promosi yang dilakukan perusahaan.

4. Place

Place adalah kegiatan perusahaan yang mengakibatkan konsumen untuk dapat

memperoleh produk yang ditawarkan. Hal ini menyangkut toko yang menjual

secara langsung kepada konsumen, serta saluran distribusinya. Perusahaan

mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan penanganan secara

fisik melalui saluran ini.

2.1.3 Promosi

Selain membuat produk yang berkualitas, perusahaan juga harus

mengkomunikasikan produk tersebut kepada konsumen. Berikut merupakan

pengertian promosi menurut Kotler dan Armstrong (2012:76),

“Promosi merupakan kegiatan yang mengomunikasikan manfaat dari

sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk

tersebut.”

Promosi merupakan bagian atau komponen dari bauran pemasaran atau

marketing mix yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan

mempengaruhi konsumen. Selain itu, promosi juga diperlukan untuk mendorong

permintaan pasar yang juga direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan

(Nel Arianty, 2014:103).
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2.1.3.1 Bauran Promosi

Salah satu upaya agar produk yang dihasilkan dapat diterima konsumen

adalah dengan melakukan promosi secara tepat  sesuai dengan situasi dan kondisi

perusahaan itu sendiri. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara

seperti : advertising, personal selling, sales promotion, public relations, dan direct

marketing. Berikut merupakan definisi bauran promosi menurut Kotler dan

Armstrong (2012:432):

”Bauran promosi atau marketing mix adalah campuran dari alat-alat
promosi yang digunakan perusahaan untuk secara persuasif
mengomunikasikan nilai pelanggan dan membangun hubungan
pelanggan.”
Menurut Kotler dan Armstrong (2012:432) lima kegiatan promosi dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Advertising (Periklanan)

Advertising adalah semua bentuk presentasi dan promosi berbayar dari ide,

barang dan juga jasa oleh suatu sponsor tertentu. Iklan dapat dibuat dan

dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan media seperti film, music

video, reality show dan sebagainya. Tetapi saat ini iklan yang sering dibuat

dan dilakukan adalah dengan menggunakan media televisi.

2. Personal Selling (Penjualan Perseorangan)

Personal selling adalah presentasi personal yang dilakukan oleh perwakilan

perusahaan untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen dengan
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tujuan untuk meningkatkan penjualan dan juga membangun hubungan dengan

konsumen.

3. Sales Promotion (Promosi Penjualan)

Sales Promotion adalah intensif jangka pendek yang dilakukan untuk

mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Sales promotion

dapat mempengaruhi konsumen yang tidak memiliki rencana untuk

melakukan pembelian atau penjualan untuk melakukan transaksi selama

promosi berlangsung. Bentuk promosi yang digunakan mencakup discounts,

coupons, displays, demonstrations, contests, sweepstakes, dan events.

4. Public Relations (Hubungan Masyarakat)

Public Relations adalah membangun citra positif dan hubungan yang baik

agar memperoleh publisitas yang menguntungkan dan menghilangkan rumor

atau citra negatif, cerita serta event yang tidak menguntungkan.

5. Direct Marketing (Penjualan Langsung)

Direct Marketing adalah hubungan dan berkomunikasi secara langsung

dengan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan

membina hubungan jangka panjang dengan konsumen.

2.1.4 Iklan

Iklan merupakan media promosi yang mempunyai daya jangkau yang luas dan

mampu untuk mempertahankan produk agar tetap dikenal konsumen. Pesan dalam
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iklan bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi persuasif kepada konsumen

sehingga memunculkan minat beli konsumen.

Menurut Wells dan Moriarty (Fitri Anggraini dan Diah Dharmayanti, 2014:3),

definisi iklan adalah sebagai berikut:

“Iklan adalah komunikasi persuasif yang dibiayai dengan media massa
non personal yang sama baiknya dengan bentuk komunikasi interaktif
lainnya untuk meraih pemirsa dalam skala besar secara meluas yang
digunakan sebagai penghubung antara pihak sponsor yang membiayai
dan target yang sesuai”
Iklan dapat menggapai banyak pembeli yang tersebar secara luas dengan

biaya yang rendah dan memungkinkan penjualan untuk mengulang pesan tersebut

berulang kali. Biaya untuk iklan terkadang memang cukup tinggi tetapi mampu

memberikan hasil yang maksimal jika ingin menggapai konsumen secara menyeluruh

dan meluas.  Tetapi iklan juga kurang efektif bila digunakan untuk skala kecil atau

untuk wilayah tertentu dan harganya pun bisa dianggap lebih mahal.

2.1.4.1 Tujuan Iklan

Iklan digunakan perusahaan untuk mengenalkan produknya, yang bertujuan

untuk memberi informasi kepada konsumen tentang kelebihan produk sehingga iklan

mampu menimbulkan minat beli konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012:500),

tujuan dari iklan sebagai berikut:

1. Iklan Informatif

Iklan informatif yaitu iklan yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran

merek dan mengetahui tentang produk. Iklan informatif akan memberikan
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informasi mengenai fitur baru dari suatu produk kepada calon konsumen serta

penggunaan produk dan perubahan harga.

2. Iklan Persuasif

Iklan persuasif yaitu iklan yang bertujuan untuk membujuk calon konsumen

untuk memebeli suatu produk atau jasa dan menciptakan kesukaan, preferensi,

dan keyakinan akan suatu merek tertentu.

3. Iklan Pengingat

Iklan pengingat yaitu iklan yang bertujuan membuat konsumen untuk kembali

membeli produk atau jasa yang sudah pernah di belinya. Iklan ini juga

bertujun untuk membuat konsumen agar tetap ingat akan merek tertentu

sehingga ketika akan membeli produk atau jasa yang sejenis maka pertama

kali akan memilih kembali merek tersebut.

4. Iklan Penguat

Iklan penguat yaitu iklan yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa

produk atau jasa yang dibeli sudah menjadi pilihan yang tepat.

Dari uraian diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan iklan adalah

untuk memberikan informasi kepada calon pembeli sehingga pada akhirnya akan

memutuskan untuk melakukan pembelian pada merek produk atau jasa yang

bersangkutan serta membuat pembeli akan terus menjadikan merek yang

bersangkutan sebagai pilihan utama.
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2.1.4.2 Iklan Televisi

Televisi lebih banyak menarik perhatian masyarakat dalam jumlah besar dan

geografis yang luas untuk mengkomunikasikan pesan-pesan dari suatu produk. Tetapi

banyaknya iklan di televisi membuat masyarakat jenuh dan tidak jarang masyarakat

juga keliru untuk mengartikan pesan dari suatu iklan di televisi. Televisi dengan

segala kelebihan dan kekurangannya tetap menjadi yang paling di minati oleh

perusahaan dan produsen karena dianggap tetap dapat menarik perhatian masyarakat

lebih cepat (Ilona V, 2013:3).

Menurut Budi Astuti, Sri Yeni, Nusrya’bani, dan Ratih Dyas (Muhammad

Harun, 2013:6) terdapat empat faktor yang mempengaruhi kekuatan iklan televisi

sebagai stimui yang diharapkan dapat mendorong seseorang atau calon pembeli untuk

melakukan pembelian, yaitu :

1. Daya Tarik Iklan

Iklan yang menarik adalah iklan yang menunjukkan manfaat produk, iklan

yang dapat mengendalikan emosi positif dan negatif yang mendorong

penontonnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau

iklan yang dapat menunjukkan perasaan mengenai apa yang benar dan apa

yang harus berada di tempatnya yang dapat mendorong seseorang untuk

melakukan aksi sosial.

2. Jingle Iklan

Sebuah iklan biasanya menggunakan latar belakang musik untuk menarik

perhatian dari konsumen untuk menyimak iklan tersebut sehingga konsumen
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dapat menyadari akan merek dan pesan-pesan yang disampaikan sampai

akhirnya melakukan pembelian. Tetapi konsumen belum tentu akan

melakukan pembelian terhadap suatu produk meskipun iklan menggunakan

latar belakang musik. Sehingga dalam membuat iklan harus memperhatikan

aspek-aspek dalam periklanan agar iklan tersebut efektif.

3. Frekuensi Penayangan Iklan

Frekuensi penayangan iklan menyatakan seberapa sering iklan tersebut

ditampilkan dalam waktu tertentu.

4. Program Televisi

Program televisi adalah program atau acara televisi dimana iklan dapat

ditayangkan pada saat program atau acara televisi tersebut berlangsung.

2.1.5 Product Placement

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan kini mulai beragam, salah satunya

yaitu dengan menempatkan suatu produk dalam sebuah acara di televisi sebagai

bagian dalam cerita acara tersebut. Hal ini disebut dengan product placement dan

biasanya penonton dari acara televisi tidak menyadari bahwa produk tersebut

memang sengaja ditempatkan dalam bagian acara untuk dijadikan alat promosi.

Product placement digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan

akan dapat diterima dan penonton tidak dapat mengubah atau menghindari iklan

ketika ditayangkan dalam sebuah acara televisi (Vildan Jusufović, 2014:254).
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Definisi product placement menurut Georger E. Belch dan Michael A. Belch

(Tripuspa Subianti dan Herry Hudrasyah, 2013:167) adalah sebagai berikut:

“Product Placement adalah bentuk iklan dan promosi di mana produk

ditempatkan dalam acara televisi dan / atau film untuk mendapatkan

eksposur”

Menurut D’astous dan Seguin (Nike dan Leonid, 2012:2) ada tiga bentuk dari

product placement, yaitu :

1. Implicit Product Placement

Implicit product placement, yaitu dimana sebuah merek, produk, logo dan

perusahaan yang ditampilkan dalam sebuah film atau program tanpa

adanya penjelasan mengenai manfaat ataupun kelebihan.

2. Integrated Explicit Product Placement

Integrated Explicit Product Placement, yaitu dimana sebuah merek,

produk, logo dan perusahaan disebutkan secara formal dalam sebuah acara

atau program dan memainkan peran aktif di dalam adegan serta menjadi

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari alur atau plot cerita.

3. Non Integrated Explicit Product Placement

Non Integrated Explicit Product Placement, yaitu dimana sebuah merek,

produk, logo dan perusahaan disebutkan secara formal dalam sebuah

program atau acara tetapi tidak menjadi bagian dari cerita, plot atau alur

dari program atau acara.
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2.1.5.1 Dimensi Product Placement

Berdasarkan jurnal Jessica Kumalawati dan Leonid Julivan (2012:2-3), Russel

mengklasifikasikan product placement dalam tiga dimensi yaitu visual, auditory dan

plot connection.

1. Visual Dimension

Dimensi visual merupakan tampilan sebuah merk dalam sebuah layar atau

yang lebih dikenal sebagai screen placement. Bentuk dimensi ini memiliki

tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari jumlah tampilan dalam layar,

gaya pengambilan kamera atau angle dan juga sebagainya.

2. Auditory Dimension

Dimensi auditory merupakan penyebutan suatu merek dalam sebuah dialog

atau lebih dikenal dengan script placement. Dimensi ini memiliki variasi

tingkatan tergantung dari frekuensi penyebutan merek, penekanan dalam

menyebut merek, gaya bahasa, intonasi, penempatan dalam dialog dan juga

actor atau aktris yang menyebutkan merek tersebut.

3. Plot Connection Dimension (PCD)

Dimensi ini merupakan gabungan semua dimensi penempatan merek dalam

cerita sebuah film. PCD yang tinggi akan memperkuat tema elemen cerita.

Dimensi placement ini paling sering dilakukan dan dapat dikatakan paling

efektif karena biasanya memiliki dampak yang besar dalam

mengkomunikasikan sebuah merek.
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Dimensi visual, dimensi auditory dan dimensi plot connection dapat menarik

perhatian masyarakat yang nantinya akan digunakan dengan cara yang tepat dan pada

akhirnya hal tersebut akan meningkatkan minat beli dari penonton.

2.1.5.2 Keuntungan Menggunakan Product Placement

Berdasarkan Entertaiment Resources and Marketing Association (ERMA),

Product Placement memiliki enam keunggulan utama (H Subambang, 2015:61-62)

yaitu:

1. No Mute Button

No mute button, yaitu iklan yang dibuat tidak berada diantara program tertentu

tetapi dibuat di dalam programa atau suatu acara dan perhatian penonton akan

tertuju pada produk itu sendiri tanpa adanya pengaruh untuk membeli.

2. Implied Endorsement

Implied Endorsement, yaitu penerapan product placement dengan menjadikan

artis, program, dan sebuah acara menjadi endorsement suatu produk tetapi

tanpa membayarnya.

3. Low Cost

Low Cost, yaitu biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan product

placement relatif lebih murah dibandingkan dengan bentuk kegiatan promosi

lainnya.
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4. Less Obstrusive

Less Obstrusive, yaitu product placement tidak mengganggu jalannya cerita

atau isi dari program acara.

5. High Profile

High Profile, yaitu mempromosikan suatu acara sehingga dapat meraih

perhatian penonton sebelum acara tersebut diluncurkan. Tingkat perhatian

yang dimiliki penonton terhadap acara tersebut pada akhirnya akan beralih

kepada brand yang tampil pada acara tersebut.

6. Far Reach (Life and Global)

Far Reach (Life and Global), yaitu besarnya tingkat pencapaian yang dialami

product placement dipengaruhi oleh perkembangan industri film dan program

televisi secara global. Saat ini film atau program televisi dalam suatu negara

sudah dapat disaksikan di berbagai belahan dunia. Bahkan untuk film,

siklusnya dapat menjadi sangat panjang, suatu film yang bagus akan terus

diulang-ulang bahkan hingga puluhan tahun.

2.1.5.3 Kekurangan Product Placement

Belch dan Belch (2012:451) menjelaskan beberapa kekurangan dari product

placement, antara lain:

1. High Absolute Cost

Menigkatnya permintaan product placement akan diiringi dengan

meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk menempatkan produk di suatu
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media. Hal ini terjadi karena program televisi atau acara yang memiliki rating

tinggi tentunya akan menetapkan biaya yang juga tinggi.

2. Time Of Exposure

Tidak adanya jaminan penonton akan sadar atau memberikan perhatian atas

kehadiran produk yang ditampilkan, meskipun produk-produk yang

ditampilkan melalui product placement akan mendapatkan pengaruh yang

kuat.

3. Lack Of Control

Para pengiklan tidak dapat menentukan kapan dan seberapa sering produknya

akan ditampilkan. Tidak sedikit perusahaan yang menemukan bahwa

penempatan yang mereka lakukan dalam film atau program televisi tidak

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Public Reaction

Banyaknya penonton televisi dan penggemar film atau program televisi tidak

menyukai akan ide penempatan suatu produk. Jika penempatannya terlalu

mencolok atau mengganggu akan menimbulkan sikap negatif kepada brand

dari penonton maupun penggemar film.

5. Competition

Meningkatnya popularitas dari penggunaan product placement akan

menghasilkan kompetisi yang tinggi untuk dapat melakukan penempatan yang

sesuai. Hal ini berdampak pada peningkatan demand dan cost product

placement.
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6. Negative Placement

Beberapa produk dapat tampil dalam suatu adegan film atau program televisi

yang tidak disukai oleh penonton atau dalam suatu adegan yang dapat

menimbulkan suasana hati menjadi negatif.

7. Clutter

Perkembangan yang pesat pada product placement berdampak pada

banyaknya jumlah placement dan penggabungan dari beberapa placement

menjadi satu dalam suatu program televisi atau film.

2.1.6 Konsumen Perilaku

Perilaku konsumen sangat penting untuk mempengaruhi minat beli, sehingga

perusahaan harus merangsang minat beli konsumen dengan memberikan informasi

tentang kelebihan produk. Dengan demikian konsumen akan mencari informasi

tentang produk yang diinginkannya melalui media massa, teman, keluarga dan lain-

lain. Yang mengakibatan adanya keputusan untuk membeli produk.

2.1.6.1 Pengertian Perilaku Konsumen

Berikut ini adalah pengertian perilaku konsumen menurut beberapa ahli

(Jurnal Manajemen Vol.10 No.3, 2013:1095)

Menurut Schiffman dan Kanuk,

“Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan
konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan
menghabiskan produk atau jasa yang mereka harapkan akan
memuaskan kebutuhan mereka.”
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Sedangkan menurut Supranto dan Nandan Limakrisna,

“Perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya faktor eksternal yang meliputi budaya (culture), sub budaya
(sub culture), status sosial (social status), demografi, keluarga, dan
kelompok rujukan. Serta faktor internal yang meliputi preferensi,
pembelajaran (learning), memori, motivasi, kepribadian (personality),
emosi, dan sikap.”
Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen

adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen untuk memuaskan kebutuhan

dengan adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal.

2.1.6.2 Motif-motif Pembelian

Menurut Buchari Alma (2011:97) terdapat tiga motif pembelian, yaitu

1. Primary Buying Motive

Primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya.

2. Selective Buying Motive

Selective buying motive, yaitu pemilihan dalam membeli barang. Konsumen

akan mempertimbangkan apakah ada manfaat atau keuntungan dari suatu

produk yang akan dibelinya

3. Patronage Buying Motive

Patronage buying motive, yaitu pemilihan seperti selective buying motive

yang ditujukan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul

karena adanya layanan yang memuaskan, temapt dekat, persediaan barang

memadai, dan lain sebagainya.
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2.1.7 Minat Beli

Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan dengan kondisi

keuangan yang dimiliki. Minat beli konsumen adalah keinginan dari dalam diri

konsumen untuk dapat memiliki atau membeli suatu barang atau jasa yang baru

dilihat, diingat, didengar, atau dirasakan. Menurut Mowen (Dita Kurnia, 2013:3),

“Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu
merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian
yang di ukur oleh tingkat kemungkinan konsumen melakukan
pembelian.”
Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan

tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Kemudian

pemasar dapat menyusun strategi untuk mempromosikan barang atau jasa yang akan

menimbulkan minat beli konsumen. Semakin baik pemasar memicu minat beli

konsumen maka pembelian juga akan semakin meningkat.

2.1.7.1 Dimensi Minat Beli

Dimensi dari Minat Beli terdiri dari AIDA (Action, Interest, Desire, dan Action) yang

memiliki peran penting dalam merumuskan pemasaran sehingga menimbulkan minat

dengan tahap AIDA tersebut. Berikut merupakan pengertian AIDA (Action, Interest,

Desire, dan Action) menurut A. Rofiq (2013:2) sebagai berikut,

1. Attention

Dalam Attention ini seorang pemasar haruslah mampu membuat sebuah media

informasi agar mengandung daya tarik bagi konsumen.Membuat suatu

pernyataan yang mengungkap perhatian orang, membuat kata atau gambar
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yang powerful yang bisa menarik perhatian hingga orang berhenti dan

memperhatikan isi pesan berikutnya.

Kotler & Amstrong mengemukakan bahwasanya daya tarik (Attention)

haruslah mempunyai tiga sifat:

(1) Harus bermakna (meaningful), menunjukkan manfaatmanfaat yang

membuat produk lebih diinginkan atau lebih menarik bagi konsumen, (2)

Pesan harus dapat dipercaya (believable), konsumen percaya bahwa produk

tersebut akan memberikan manfaat seperti yang dijanjikan dalam pesan,(3)

Distinctive, bahwa pesan iklan lebih baik dibanding iklan merek pesaing.

2. Interest

Interest adalah langkah setelah seorang pemasar mampu untuk membuat

sebuah media informasi tersebut agar dapat mengandung daya tarik bagi

konsumen, seorang pemasar haruslah memikirkan sebuah media informasi

agar dapat mengandung minat bagi calon pelanggan atau konsumennya

tersebut. Kebanyakan media informasi yang buruk melalaikan dalam

melakukan tahapan ini, ditahap inilah sebenarnya target atau konsumen

bersedia memberikan waktunya untuk membaca pesan dari pemasar lebih

detail.Bangun minat pembaca dengan memberikan janji solusi atas masalah

atau harapan mereka. Cara yang baik adalah dengan menjelaskan fitur dan

benefit. Jangan hanya memberikan fakta dan fitur saja, dan merasa pembaca

akan berpikir sendiri benefit yang akan di dapat, tetapi menjelaskan dengan

sejelasnya benefitnya tersebut untuk meningkatkan interst. Assael
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menjelaskan mengenai Interest yaitu munculnya minat beli konsumen tertarik

terhadap objek yang dikenalkan oleh suatu pemasar.

3. Desire

Selanjutnya langkah yang harus dilakukan oleh seorang pemasar ialah

memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki, dimana dalam

tahapan ini pemasar haruslah jeli atau pintar membaca target atau konsumen

dalam tahapan ini.Langkah ini untuk membuktikan bahwa seorang pemasar

mampu memberikan solusi yang tepat dalam melakukan sebuah keputusan

bagi konsumen. Dalam tahap ini khalayak telah mempunyai motivasi untuk

memiliki produk.Sampai pada tahap ini, seorang pemasar telah berhasil

menciptakan kebutuhan calon pembeli.Sejumlah calon pembeli sudah mulai

goyah dan emosinya mulai tersentuh.Namun demikian timbul perlawanan

dalam diri calon pembeli berupa keraguan, benarkah produk atau jasa yang

bersangkutan memberikan sesuatu seperti yang dijanjikan iklannya.

4. Action

Dalam tahapan yang paling pusat ini seorang pemasar haruslah sudah

mengarah pada tindakan untuk membeli. Dalam tahapan Action ini

menjelaskan langkah apa yang dilakukan oleh seorang pemasar dalam

menginginkan untuk pembaca atau target melakukan keputusan untuk

membeli. Membimbing pembaca atau target karena pembaca atau target akan

bertindak jika seorang pemasar menjelaskan langkah-langkahnya dan kadang

juga perlu diinformasikan masalah harga untuk tindakan tersebut. Dalam
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tindakan Action ini yaitu yang salah satu upaya terakhir untuk membujuk

calon pembeli agar sesegera mungkin melakukan tindakan pembelian atau

bagian dari proses itu juga dengan memilih kata yang tepat agar calon pembeli

atau target melakukan respon sesuai dengan yang diharapkan adalah suatu

pekerjaan yang sangat sulit. Harus digunakan kata perintah agar calon pembeli

bergerak.

2.1.8 Hubungan Product Placement dengan Minat Beli Konsumen

Promosi yang dilakukan oleh perusahaan sangat beragam tergantung dari

tujuan dan isi dari pesan yang akan ditujukan pada konsumen. Alat promosi yang

sangat banyak digunakan adalah iklan melalui media televisi karena dianggap mampu

mengkomunikasikan pesan iklan ke masyarakat lebih luas dengan jumlah yang sangat

besar, bahkan saat ini iklan dapat dilihat oleh masyarakat di berbagai macam Negara.

Salah satu yang digunakan adalah product placement, perusahaan dan

produsen menganggap bahwa melakukan promosi dengan menggunakan product

placement lebih efektif karena secara tidak sadar konsumen akan melihat produk,

logo, dan perusahaan pada suatu program atau acara televisi dan juga film. Hal ini

tentu bertujuan untuk menarik perhatian dari konsumen dan juga menimbulkan minat

untuk memiliki dan membeli barang atau jasa yang sedang dipasarkan.
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2.1.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai store image, lokasi dan

keputusan pembelian konsumen. Analisis penelitian sebelumnya yang pernah

dilakukan dapat dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti
Judul dan

Tahun
Metode Variabel Hasil Penelitian

1 Fransiska
Xaveria

Pengaruh
Product
Placement
Terhadap
Motivasi
Membeli
Smartphone
(Studi
Explanatif
tentang
Pengaruh
Tingkat
Terpaan
Product
Placement
Samsung
Smartphone
pada Drama
Korea BIG
terhadap
Tingkat
Motivasi
Membeli
Produk
Samsung
Smartphone
pada Followers
Jogja Kpop

Metode yang
digunakan yaitu
dengan metode
kuantitatif dan
metode analisis
data yang
digunakan yaitu
metode regresi
linier berganda

Variabel
independen
X=Tingkat
terpaan product
placement

Variabel
dependen
Y=Tingkat
Motivasi
Membeli

Dapat diketahui bahwa
tidak ada pengaruh dari
tingkat terpaan product
placement Samsung
smartphone terhadap
tingkat motivasi
membeli produk
Samsung smartphone.
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Family)
(2015)

2 Alda
Ramadhika

Analisis
Pengaruh
Product
Placement dan
Brand
Awareness
Terhadap Niat
Membeli
(kasus dalam
acara televisi
X-Factor)
(2013)

Metode analisis
data yang
digunakan pada
penelitian ini
adalah path
analysis atau
analisis jalur
dan
pengambilan
sampel
menggunakan
purposive
sampling

Variabel
independen
X1 = Product
placement
X2= Brand
Awareness

Variabel
dependen
Y = Niat
Membeli

Dapat diketahui bahwa
kontribusi variabel
product placement tidak
signifikan terhadap niat
beli dan variabel brand
awareness berpengaruh
secara positif terhadap
minat membeli
konsumen

3 Evy Tandiono
dan Leonid
Julivan

Analisa
Pengaruh
Product
Placement dan
Brand Recall
Volvo
Terhadap
Sikap
Konsumen
Dalam Film
”Twilight
Saga:
Breaking
Dawn (Part 2)
(2013)

Metode
penelitian yang
digunakan yaitu
kualitatif in-
depth interview

Variabel
independen
X = Sikap
Audience

Variabel
dependen
Y1= Product
Placemen
Y2 = Keputusan
Pembelian

Dapat diketahui bahwa
adanya pengaruh
product placement
terhadap sikap
konsumen. hal tersebut
juga juga dipengaruhi
dari latar belakang
pengetahuan penonton
terhadap product
placement

4 Muhammad
Rizki dan
Indrawati

Pengaruh
Product
Placement
Film The Raid
2 Berandal
Terhadap
Brand Equity

Metode yang
digunakan
untuk
pengambilan
sampel adalah
Quota Sampling
dengan

Variabel
independen
X= Product
Placement

Variabel
dependen

Dapat diketahui bahwa
product placement
berpengaruh secara
signifikan terhadap
brand equity.
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Smartfren
(2014)

penentuan
populasi
menggunakan
non-probability
sampling

Y=Brand
Equity

5 Dita Kurnia Pengaruh Iklan
Dan Word Of
Mouth (WOM)
Terhadap
Minat Beli
Mahasiswa
Universitas
Negeri Padang
Atas Kartu
Perdana IM3
(2013)

Metode yang
digunakan
adalah
proporsional
sampling dan
termasuk ke
dalam
penelitian
kausatif

Variabel
independen
X1 = Iklan
X2= Word Of
Mouth (WOM)

Variabel
dependen
Y= Minat Beli

Dapat diketahui bahwa
kedua variabel
independen yaitu iklan
dan word of mouth
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
sikap mahasiswa
Universitas Negeri
Padang. Word Of Mouth
merupakan variabel
yang paling berpengaruh
terhadap minat beli

6 Tripuspa
Subianti dan
Herry
Hudrasyah

Analysis Of
Movies
Product
Placement and
Its Effect
Towards The
Audience Case
Study: Ayat-
Ayat Cinta ,
Perahu
Kertas ,
Habibie &
Ainun Movie
(2013)

Metode yang
digunakan
adalah
eksploratif dan
deskriptif
dengan in-depth
interview

Variabel
independen
X= Movie
Product
Placement

Variabel
dependen
Y= Brand
Recall

Dapat diketahui bahwa
product placement
berpengaruh terhadap
brand/product recall
tetapi tidak
mempengaruhi penonton
untuk membeli produk.
Penonton hanya mampu
dipengaruhi untuk
mengingat brand atau
produknya saja

7 Ilona V.
Oisina
Situmeang

Pengaruh Daya
Tarik Iklan
Televisi Toko
Bagus
Terhadap
Minat Beli
(Survey Pada

Metode yang
digunakan
adalah metode
survey

Variabel
dependen
X= Daya Tarik
Iklan Televisi

Variabel
independen

Dapat diketahui bahwa
daya tarik iklan yang
digunakan produk Toko
Bagus dalam
menyampaikan pesan
bermacam-mcam
memiliki pengaruh
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Warga
Kompleks
Citra Gran
Cluster
Central
Garden,
Cibubur)
(2013)

Y= Minat Beli positif terhadap minat
beli dan daya tarik iklan
juga memiliki hubungan
yang tinggi dengan
minat beli

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut diatas yang ditulis oleh beberapa

peneliti mengenai topik yang berkaitan dengan product placement dan minat beli,

terdapat persamaan variabel yaitu Product Placement dan Minat Beli serta memiliki

objek yang berbeda. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas dinyatakan

bahwa penelitian yang peneliti tulis berjudul Pengaruh Product Placement Terhadap

Minat Beli Smartphone LG Pada Penonton Drama Korea It’s Okay That’s  Love,

bukan hasil jiplakan, adaptasi atau plagiat. Hal ini mempertegas originalitas

penelitian yang peneliti tulis berdasarkan hasil pemikiran peneliti.

2.2 Kerangka Pemikiran

Product placement merupakan bagian dari promosi untuk menimbulkan minat

beli konsumen pada suatu produk seperti smartphone. Salah satu upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan keinginan konsumen dalam membeli, memperoleh

dan menggunakan suatu produk yaitu dengan melakukan product placement. Menurut

Solomon dalam jurnal Jessica Kumalawati dan Leonid Julivan (2012:2):
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“Product placement merupakan kegiatan menyisipkan produk dengan

merek tertentu dengan film, guna memindahkan konteks dan mood

pemirsa yang terkait dengan film pada merek yang disisipkan”

Menurut D’astous Seguin (Jessica Kumalawati dan Leonid Julivan, 2012:2)

ada beberapa alasan mengapa perusahaan ingin menerapkan product placement dalam

film :

1. Menonton sebuah film akan menyita perhatian yang sangat tinggi dan

melibatkan aktivitas dari penonton. Sehingga memungkinkan penonton untuk

sangat fokus pada film sehingga akan menyadari produk dalam film.

2. Film-film yang sukses dapat menarik penonton dalam jumlah yang sangat

besar. Bila dilihat dari biayanya, maka product placement akan lebih

menguntungkan, lebih efektif  dan lebih efisien dan juga banyak penonton

yang akan memperhatikan produk apa yang ada dalam film.

3. Product placement mempresentasikan sebuah produk dengan secara alami

dan tidak berlebihan. Karena actor atau aktrisnya akan menggunakan produk

tersebut seolah-olah memang bagian dari film.

Menurut Swasta dalam Kristianto yang dikutip dari jurnal Fakhru dan Hanifa

(2014:140-141):

“Minat beli konsumen merupakan tindakan–tindakan dan hubungan
sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun
organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang
melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses
pengambilan keputusan yang menentukan tindakan–tindakan tersebut”
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Namun dalam kenyataannya minat beli bisa menurun meskipun pemasar dan

perusahaan sudah memiliki target dan melakukan strategi yang sesuai. Oleh karena

itu perusahaan harus mampu mempengaruhi masyarakat dan konsumen secara

psikologis, sosial dan budaya, salah satunya dengan menggunakan product

placement.

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

“Product Placement memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli

smartphone LG pada penonton drama Korea It’s Okay That’s Love”

Dengan asumsi faktor lain selain variabel X (Product Placement) dianggap

cateris paribus.

Product Placement (X)

- Visual atau Screen

Placement

- Auditory atau Script

Placement

- Plot Connection

Belch & Belch (2012)

Minat Beli (Y)

- Attention

- Interest

- Desire

- Action

Kotler (2010)


