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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Bauran Pemasaran 

 

Bauran pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) adalah : 

“Marketing-mix is the set of tactical marketing tools that the firm 

blends to produce the response it wants in the target market”.  

 

Sedangkan menurut Swastha (2000:42), definisi bauran pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, 

yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem 

distribusi”. 

Sementara itu, Zeithmal dan Bitner (2008:48) mengemukakan definisi 

pembauran pemasaran sebagai berikut:  

“marketing mix defined as the element an organizations control that 

can be used to satisfy or communicate with costumer. These 

elements appear as core decisions variables in any marketing text or 

marketing plan”. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 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 di 

tujukan untuk memberi kepuasan konsumen. 

Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur atau variabel yaitu produk, harga, 

promosi, saluran distribusi. Berikut merupakan unsur-unsur bauran pemasran 

menurut para ahli : 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:51) ada empat variabel dalam 

kegiatan bauran pemasaran yaitu sebagai berikut : 

1. Product means the goods and service combination the company offers to the 

target market.  
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2. Price is the amount of money customers must past to obtain the product. 

3. Place includes company activities that make the product avaliable to target 

consumers.. 

4. Promotion means activities that communicate the merits of the product and 

persuade target customers to buy it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

The Four P of Marketing Mix 

Sumber : Kotler and Amstrong (2012:52) 

 

Menurut Saladin dan Buchory (2010:10) mengungkapkan bahwa 

komponen bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 

1. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan. Pengertian produk bukan hanya dalam pengertian 

fisik (sempit) akan tetapi pengertian produk secara luas bisa juga jasa 

manusia, tempat, organisasi , dan gagasan. 
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2.  Harga 

 Harga adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau 

jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk di benak 

konsumen. 

3. Tempat 

 Tempat adalah seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, 

yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

4. Promosi 

 Menurut Saladin (2010:213) promosi merupakan salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produk. Bahkan kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai 

alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaann produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

 Dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan 

dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen tersebut adalah 3P, sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, yaitu: 

5. Orang 

 Adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 

karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Bukti Fisik 

 Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana perusahaan 

dan konsumennya berinteraksi, serta komponen tangible memfasilitasi 

penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Proses 

 Yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran akttivitas dengan mana 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi jasa. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran 

pemasaran merupakan alat-alat pemasaran yang saling berintegrasi satu sama lain 
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dan merupakan inti dari sistem pemasaran yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Penambahan pembauran pemasaran jasa terserbut dilakukan antara lain 

karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk yaitu tidak 

berwujud, tidak dapat dipisahkan, beraneka ragam dan mudah lenyap. Dilihat dari 

perbedaan karakteristik tersebut, disimpulkan bahwa promosi menjadi kegiatan 

yang paling penting dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dalam 

penjualan produk. 

 

2.1.2 Promosi 

 

 Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendorong permintaan 

barang atau jasa dalam pemasaran. Promosi juga sebagai alat menyebarkan 

informasi mengenai produk atau jasa yang di tawarkan, sehingga konsumen 

mengenal dan mengetahui produk dan jasa tersebut ataupun membuat produk atau 

jasa yang telah dikenal lebih disukai. Berikut ini beberapa definisi mengenai 

promosi yang dikutip dari beberapa ahli : 

Menurut Stanton yang dikutip oleh Saladin (2006:171) mengemukakan 

pengertian promosi sebagai berikut : 

“Promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran 

perusahaan yang dilakukan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan”. 

 

Sedangkan menurut Alma (2007: 179) promosi adalah : 

“Usaha yang dilakukan oleh marketer berkomunikasi dengan calon 

audiens.Komunikasi adalah suatu proses membagi ide, informasi, 

atau perasaan audiens. 

 

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa promosi merukapan alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk yang 

dihasilkan kepada pelanggan, membujuk pelanggan untuk menggunakan produk 

yang ditawarkan, serta memberikan informasi mengenai produk yang diciptakan 

perusahaan. 
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2.1.2.1 Tujuan Promosi 

 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai perusahaan melalui kegiatan 

promosi. Hal ini dikemukakan oleh Dharmesata dan Irawan (2005;353-355), 

sebagai berikut : 

1. Modifikasi tingkah-laku 

Promosi berusaha merubah tingkah-laku dan pendapat dan memperkuat 

tingkah-laku yang ada. Penjual (sebagai sumber) salah satu memberi kesan 

baik tentang dirinya (promosi kelembagaan) atau mendorong pembelian 

barang dan jasa perusahaan. 

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi itu dapt ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. 

3. Membujuk 

Promosi bersifat membujuk (persuasif) umunya kurang disenangi oleh 

sebagian masyarakat. Namun pernyataannya sekarang ini justru yang banyak 

muncul adalah promosi bersifat persusif. 

4. Meningkatkan 

Promosi yang bersifat meningkatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan perlu dilakukan selama 

tahap kedewasaan didalam siklus kehidupan produk.  

Promosi ini berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang untuk 

dapat mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai, 

yakin, kemudian akhirnya membeli dan akan selalu ingat akan produk tersebut. 

Dalam promosi ini, juga terdapat kombinasi dari beberapa unsur yang dapat 

mendukung jalannya sebuah promosi tersebut yang biasa disebut dengan bauran 

promosi. 
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2.1.3 Bauran Promosi 

 

Kotler dan Keller (2012:479) menyatakan bauran promosi terdiri dari 

tujuh bentuk utma yaitu : 

“Periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan 

masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung dan interaktif, 

penjualan dari mulut ke mulut dan penjualan perseorangan”. 

 

Lupiyoadi (2008:120) juga mengemukakan pengertian bauran promosi 

sebagai berikut: 

“Bauran promosi mencakup aktivitas periklanan penjualan 

perseorangan , promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran 

mulut ke mulut, dan pemasaran langsung ”. 

 

Sedangakan menurut Tjiptono (2010:222), menjelaskan bahwa bauran 

promosi adalah:  

“Bauran promosi adalah beberapa tugas khusus yang tergabung 

dalam bentuk-bentuk promosi seperti personal selling, mass selling, 

sales promotion,public rellation dan direct marketing”. 

 

Berdasarkan  pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa bauran promosi adalah alat komunikasi dalam kegiatan 

promosi untuk menyampaikan produk yang dihasilkan perusahaan kepada 

konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen yang dimana alat yang 

dimaksud adalah periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, hubungan 

masyarakat, acara dan pengalaman, dan pemasaran dari mulut kemulut. Dimensi 

bauran promosi tersebut didasarkan atas perkembangan teori yang terbaru dan 

modern yang meliputi atas enam variabel bauran promosi. 

Secara umum ada enam bentuk  promosi yang memiliki fungsi sama tetapi 

bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugasnya, yaitu penjualan 

perseorangan, periklanan, hubungan masyarakat, acara dan pengalaman, promosi 

penjualan, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Berikut merupakan penjelasan dari 

masing-masing bentuk promosi : 
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1. Periklanan  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), “advertising is any paid from 

nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an 

identified sponsor”.  

2. Penjualan Pribadi  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:408), definisi personal selling adalah 

”personal selling is personal presentation by the firm’s sales force for the 

purpose of making sale and building customer relationships”. 

3. Promosi Penjualan  

Menurut Kotler dan Keller (2012:541) promosi penjualan adalah unsur utama 

dalam kampanye pemasaran yang merupakan kumpulan alat-alat insentif yang 

sebagian besar berjangka pendek dirancang untuk merangsang pembelian 

produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen 

atau pedagang. 

4. Acara dan Pengalaman 

Kegiatan dan program yang di sponsori perusahaan yang dirancang untuk 

menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek 

tertentu. Pemasaran interaktif adalah kegiatan yang dan program online yang 

dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau 

menciptakan penjualan produk dan jasa (Kotler dan Keller; 2009:174). 

5. Pemasaran Langsung  

Menurut Kotler dan Keller (2012:557-558) pemasaran langsung adalah 

penggunaan saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara 

pemasaran. Saluran-saluran ini mencakup surat langsung, katalog, 

telemarketing, TV interaktif, kios, internet peralatan bergerak. 

6. Pemasaran dari mulut ke mulut 

Pemasaran dari mulut kemulut merupakan salah satu alat promosi yang dapat 

digunakan perusahaan untuk memasarkan produknya. Pemasaran dari mutul 

kemulut menjadi bagian alat promosi yang efektif bagi perusahaan yang tidak 
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terlalu besar dimana konsumennya lebih senang terhadap hubungan yang lebih 

personal (Kotler dan Keller; 2010:568).  

2.1.3.1 Periklanan  

  

Secara umum periklanan membantu menjelaskan suatu produk baik itu 

barang maupun jasa. Berikut merupakan pengertian periklanan menurut para ahli: 

Pengertian periklanan menurut Kotler (2007:658), menyatakan bahwa : 

“Periklanan adalah segala bentuk persentasi non-pribadi dan promosi 

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar.” 

Sedangkan pengertian periklanan menurut Kasali (2007:172), menyatakan 

bahwa: 

“Iklan  adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media”. 

  

 Menurut Djaslim Saladin (2002:219) menyatakan bahwa periklanan 

adalah: 

“Advertising adalah salah satu alat promosi, biasanya digunakan 

untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan 

masyarakat dimana bentuk penyajian iklan ini bersifat non-

personal”. 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dilihat bahwa periklanan adalah suatu 

bentuk komunikasi non personal yang bersifat memberikan informasi akan suatu 

produk, merek perusahaan atau yang berhubungan dengan pemasaran ke target 

audience, biasanya dibayar oleh advertiser dan disalurkan lewat media massa 

untuk mencapai tujuan khususnya dari sponsor. 

 

2.1.3.1.1 Tipe Periklanan 

 

Menurut Alma (2007:182) mengungkapkan bahwa ada enam tipe 

periklanan, yaitu: 

1. Price Advertising,  

Yaitu yang menonjolkan harga menarik.  

2. Brand Advertising,  

Yaitu periklanan untuk pemantapan pada merk tertentu dalam jangka panjang,  
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3. Quality Advertising, 

Menciptakan impressi bahwa produk yang direklamekan mempunyai mutu 

yang tinggi.  

4. Product Advertising, 

Berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah dari 

pemakaiansuatu produk. 

5. Institutional Advertising,  

Yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan agar konsumen 

mempunyai kesan mendalam tentang nama perusahaan tersebut, sehingga ini 

merupakan jaminan mutu. 

6. Prestige Advertising,  

Berusaha membeikan fashion pada suatu produk atau mendorong masyarakat 

mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau kedudukan.  

 

2.1.3.1.2  Jenis Iklan 

 

Tjiptono (2005:227) menjelaskan bahwa iklan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut: 

1. Dari aspek isi pesan 

a. Product advertising, yaitu iklan yang berisi informasi produk (barang dan 

jasa) suatu perusahaan. Terdapat dua jenis iklan yang termasuk kategori 

ini, yaitu : 

1. Direct-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain sedemikian 

rupa untuk mendorong tanggapan segera dari khalayak atau pemirsa. 

2. Indirect-action advertising, yaitu iklan produk yang didesain untuk 

menumbuhkan permintaan dalam jangka panjang. 

b. Institutional advertising, yaitu iklan yang didesain untuk memberi 

informasi tentang usaha bisnis pemilik iklan dan membangun goodwill 

serta image positif bagi organisasi. Institutional advertising terbagi atas: 

1. Patronage advertising, yakni iklan yang menginformasikan usaha 

bisnis pemilik iklan. 
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2. Iklan layanan masyarakat (public service advertising), yakni iklan 

yang menunjukan bahwa pemilik iklan adalah warga yang baik, karena 

memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

2. Dari aspek tujuan 

a. Pioneering advertising (informative advertising), yaitu iklan yang 

berupaya menciptakan permintaan awal (primary demand). 

b. Competitive advertising (persuasive advertising), yaitu iklan yang 

berupaya mengembangkan pilihan pada merek tertentu. 

c. Reminder advertising, yaitu iklan yang berupaya melekatkan nama atau 

merek produk tertentu di benak khalayak. 

3. Dari aspek pemilik iklan 

Terdapat dua jenis iklan berdasarkan aspek pemilik iklan, yaitu : 

a. Vertical cooperative advertising, yaitu iklan bersama para anggota saluran 

distribusi, misalnya di antara para produsen, pedagang grosir, agen, dan 

pengecer. 

b. Horizontal cooperative advertising, yaitu iklan bersama dari beberapa 

perusahaan sejenis. 

 

2.1.3.1.3 Tujuan Iklan 

 

Menurut Kasali (2007:45), mengatakan bahwa tujuan iklan adalah : 

1. Sebagai alat bagi komunikasi dan koordinasi. 

Tujuan memberikan tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat, yakni pengiklan 

(klien), account executive dari pihak biro, dan tim kreatif untuk saling 

berkomunikasi. Tujuan juga membantu koordinasi bagi setiap kelompok kerja, 

seperti suatu tim yang terdiri dari copywriter, spesialis radio, pembeli media, 

dan spesialis riset. 

2. Memberikan kriteria dalam pengambilan keputusan. 

Jika ada dua alternatif dalam kampanye iklan, salah satu dari padanya harus 

dipilih. Berbeda dengan keputusan yang dilakukan berdasarkan selera 

eksekutif (atau istrinya), mereka semua harus kembali pada tujuan dan 

memutuskan mana yang lebih cocok. 
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3.  Sebagai alat evaluasi. 

Tujuan juga digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil suatu 

kampanye periklanan. Oleh karena itu timbul kebutuhan untuk mengaitkan 

beberapa ukuran seperti pangsa pasar atau kesadaran merek dengan tujuan 

kampanye periklanan. 

 

2.1.3.1.4 Media  Periklanan 

 

Menurut Kotler (2005:289) yang menyatakan bahwa perencanaan media 

harus mengetahui kemampuan jenis-jenis media utama untuk menghasilkan 

jangkauan, frekuensi dan dampak. Setiap media memiliki keunggulan dan 

keterbatasan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Media Utama Periklanan 

Media Keunggulan Keterbatasan 

M
ed

ia
 E

le
k

to
n

ik
 

Televisi Menggabungkan gambar, suara 

dan gerakan; merangsang indera; 

perhatiantinggi;jangkauan tinggi 

Biaya absolut tinggi; 

Kekacauan tinggi; 

paparan   bergerak kilat; 

pemilihan audiens kurang 

Radio Penggunaan massal; 

pemilihan geografis dan demografis 

tinggi; biaya rendah 

Hanya penyajian suara; 

perhatian lebih rendah 

daripada televisi; struktur 

harga tidak standar; paparan bergerak 

kilat 

Telepon Banyak pengguna; peluang 

memberikan setuhan pribadi 

Biaya relatif tinggi kecuali jika 

digunakan sukarelawan 

Internet Pemilihan audiens tinggi; 

kemungkinan interaktif;  

biaya relatif rendah 

Media relatif baru dengan jumlah 

pengguna yang rendah di beberapa 

negara 

M
ed

ia
 C

et
a
k

 

Koran Fleksibilitas; ketetapan waktu; 

jangkauan pasar lokal yang baik; 

penerimaan luas; tingkat  

kepercayaan tinggi 

Usia penggunaan pendek; 

mutu reproduksi jelek; 

audiens “terusan” kecil 

Surat langsung  

(direct-mail) 

Audiens terpilih; fleksibilitas; 

 tidak ada persaingan iklan 

dalam media yang sama;  

personalisasi 

Biaya relatif tinggi; citra 

 “surat sampah” 

Majalah Pemilihan geografis dan 

demografis tinggi; kredibilitas dan 

gengsi; reproduksi  

Perencanaan pembelian iklan 

panjang; sebagian sirkulasi 

sia-sia; tidak ada jaminan 
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bermutu tinggi; usia  

penggunaan panjang; 

penerusan pembacaan baik 

posisi 

Reklame luar 

Ruang 

Fleksibilitas; pengulangan 

paparan tinggi; biaya rendah; 

persaingan rendah 

Pemilihan audiens terbatas; 

kreativitas terbatas 

Yellow Pages Liputan local sangat bagus; 

tingkat kepercayaan tinggi; 

jangkauan luas; biaya rendah 

Persaingan tinggi; 

perencanaan pembelian iklan 

panjang; kreativitas terbatas 

Berita Berkala Pemilihan audiens sangat  

tinggi; terkontrol penuh; 

peluang interaktif; biaya relatif 

relatif rendah 

Biaya dapat hilang sia-sia 

Brosur Fleksibilitas; terkendali penuh; 

dapat mendramatisir pesan 

Produksi berlebihan dapat 

menyebabkan biaya hilang 

sia-sia 

 

 Berdasarkan beberapa definisi periklanan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa periklanan adalah suatu media yang digunakan untuk mempromosikan dan 

rangka mengenalkan dan menginformasikan suatu produk kepada masyarakat 

melalui media tertentu. Melihat pada tipe dan jenis serta tujuan iklan sendiri, 

Green Truss telah melakukan beberapa kegiatan periklanan dalam 

mempromosikan produk Roof Truss, yakni periklanan melalui media cetak  

berupa brosur dan banner  yang juga akan menjadi batasan dalam pembahasan 

mengenai periklanan pada penelitian ini. Disamping melakukan kegiatan promosi 

secara umum atau menyeluruh seperti iklan, Green Truss melakukan kegiatan 

promosi lain yang lebih bersifat perseorangan dan langsung, yaitu kegiatan 

personal selling oleh marketer.  

 

2.1.3.2  Penjualan Perseorangan 

Menurut Kotler dan Keller (2012:582) mengemukakan bahwa pengertian 

personal selling adalah : 

“Personal Selling is an art. Effective sales people today have more 

than instinct, however. Companies now spend hundreds of million of 

dollars each year to train them in methods of analysis and customer 

management and to transform them from passive order takers into 

active order getters”. 



19 
 

 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008:224) menyatakan bahwa : 

“Personal Selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara 

penjual dan calon pelanggan unutuk memperkenalkan suatu produk 

kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba 

membelinya”. 

Sedangkan menurut Swastha (2008:260), Personal selling adalah interaksi 

antar individu, saling bertemu muka untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai 

atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan 

pihak lain.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa personal selling 

merupakan komunikasi langsung dua arah antara penjual dan para konsumen 

dengan bertatap muka langsung sehingga akan memberikan pemahaman yang 

lebih efektif mengenai produk atau jasa yang ditawarkan dalam benak konsumen. 

2.1.3.2.1 Kriteria Penjualan Perseorangan 

 

Menurut Tjiptono (2008:224), mengemukakan penjual yang melaksanakan 

personal selling harus mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Salesmanship 

Penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni 

menjual. Seperti cara mendekati pelanggan, mengatasi klaim pelanggan, 

memberikan presentasi, mengatasi penolakan, mendorong pembelian, maupun 

cara peningkatan penjualan. 

2. Negotiating 

Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat 

penjualan. 

3. Relationship marketing 

Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para 

pelanggan. 
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Sebelum melakukan penjualan seorang wiraniaga harus mempelajari 

terlebih dahulu informasi mengenai produk maupun kebutuhan calon 

konsumennya. 

2.1.3.2.2 Fungsi penjualan perseorangan 

 

 Tjiptono (2008:224) mengungkapkan bahwa fungsi penjualan 

perseorangan sebagai berikut :  

1. Prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka  

2. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli.  

3. Communicating, yaitu memberi informasi produk perusahaan kepada 

pelanggan.  

4. Selling, yakni mendekati, mempresentasikan, dan mendemostrasikan 

mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan.  

5. Servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan.  

6. Information gathering, yakni melakukan riset dan intelejen pasar.  

7. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. 

 

2.1.3.2.3 Ukuran Penjualan Perseorangan 

 

Menurut Kotler dan Keller (2012:583) ada 5 tahapan yang menjadi ukuran 

seorang personal selling diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Prospecting and qualifying, yaitu tahap pertama di dalam penjualan adalah 

untuk mengindentifikasi dan kualifikasi prospek.  

2. Preapproach, Pada tahap ini wiraniaga perlu belajar sebanyak mungkin 

tentang perusahaan dan calon pelanggan (apa yang dibutuhkan, siapa yang 

terlibat dalam keputusan pembelian) dan pembelinya (karakteristik pribadi dan 

gaya pembelian mereka).  

3. Presentasion and demonstration, Pada tahap ini wiraniaga harus 

menyampaikan ”cerita” produk-produk tersebut kepada pembeli, dengan 

mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh perhatian (attention), 

mempertahankan minat (interest), membangkitkan keinginan (desire), 

menghasilkan tindakan (action).  
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4. Overcoming objections, Pada tahap ini wiraniaga harus dapat mengatasi 

keberatan yang diajukan oleh konsumen melalui pendekatan yang positif.  

5. Closing, Yaitu proses personal selling dimana wiraniaga menanyakan apa 

yang hendak dipesan oleh pelanggan.  

 
2.1.3.2.4 Prisnsip Penjualan Perseorangan 

 

Menurut Alma (2007;186) personal selling memiliki empat prinsip 

didalamnya yaitu : 

1. Persiapan yang matang 

2. Mendapatkan atau menentukan tempat pembeli 

3. Merealisasikan penjual. 

4. Menimbulkan goodwill setelah penjualan terjadi. 

 

2.1.3.2.5  Sifat-sifat Penjualan Perseorangan 
 

 Menurut Widiana (2011:89) Personal Selling mempunyai sifat – sifat 

sebagai berikut : 

1. Perorangan 

Perorangan merupakan alat promosi yang terlibat langsung menanggapi dan 

berinteraksi secara langsung pula dengan pribadi atau beberapa pribadi yang 

dihadapinya. 

2. Tanggapan langsung 

Karena personal selling mampu memberikan tanggapan atau reaksi kepada 

konsumen secara langsung, sehingga dapat memberikan kesan baik 

perusahaan kepada konsumennya. 

3. Mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen 

Jika personal selling yang dilakukan perusahaan dapat berjalan secara efektif 

maka dapat mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen. Dikatakan 

efektif jika komunikator dapat meningkatkan minat dan membina hubungan 

baik secara jangka panjang. 

 



22 
 

4. Biaya tinggi 

Karena harus berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka dengan 

konsumen, maka perlu kesempatan yang lebih banyak. Sehingga biaya 

persatuan yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi atau mahal. 

 

2.1.3.2.6 Langkah-langkah Penjualan Perseorangan 

 

Menurut Kotler dalam Susanto ( 2007;317 ) disebutkan langkah-langkah 

Personal Selling, sebagai berikut : 

1. Pendekatan pendahuluan 

Pada tahap ini wiraniaga perlu belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan 

dan calon pelanggan (apa yang dibutuhkan, siapa yang terlibat dalam 

keputusan pembelian) dan pembelinya (karakteristik pribadi dan gaya 

pembelian mereka). Wiraniaga tersebut seharusnya menetapkan tujuan 

kunjungan menentukan kualifikasi calon, mengumpulkan informasi, 

melakukan penjualan langsung. Tugas lainnya adalah memutuskan pendekatan 

hubungan terbaik, yang mungkin berupa kunjungan pribadi, telepon atau surat. 

Akhirnya, wiraniaga tersebut seharusnya merencanakan seluruh strategi 

penjualan untuk pelanggan tersebut. 

2. Presentasi dan peragaan 

Pada tahap ini wiraniaga harus menyampaikan ”cerita” produk – produk 

tersebut kepada pembeli, dengan mengikuti rumus AIDA untuk memperoleh 

perhatian (attention), mempertahankan minat (interest), membangkitkan 

keinginan (desire), menghasilkan tindakan (action). Wiraniaga tersebut 

menggunakan pendekatan fitur (feature), keuntungan (advantage), manfaat 

(benefit), dan nilai (value) atau FABV. 

3. Mengatasi keberatan 

Pada tahap ini wiraniaga harus dapat mengatasi keberatan yang diajukan oleh 

konsumen melalui pendekatan yang positif, seperti meminta pembeli 

menjelaskan keberatan mereka, bertanya kepada pembeli dengan cara yang 

mengharuskan pembeli tersebut menjawab sendiri keberatan – keberatannya, 

menyangkal kebenaran keberatan tersebut, atau mengubah keberatan menjadi 
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alasan untuk membeli. Menangani dan mengatasi keberatan adalah bagian dari 

kemampuan negosiasi yang lebih luas.  

4. Menutup penjualan 

Pada tahap ini, wiraniaga mencoba untuk menutup penjualan. Wiraniaga harus 

mengetahui bagaimana mengenali tanda – tanda penutupan pembeli, termasuk 

tindakan – tindakan fisik, pernyataan atau komentar, dan pertanyaan sehingga 

konsumen mau melakukan pembelian. 

5. Tindak lanjut dan pemeliharaan 

Tindak lanjut dan pemeliharaan diperlukan jika wiraniaga tersebut ingin 

memastikan kepuasan pelanggan dan kelanjutan bisnis. Langsung setelah 

melakukan  penutupan, wiraniaga tersebut seharusnya mempertegas perincian 

yang diperlukan mengenai waktu pengiriman, syarat pembelian, dan hal – hal 

lain yang dirasakan penting bagi pelanggan tersebut. Wiraniaga juga 

seharusnya menyusun rencana pemeliharaan dan pertumbuhan untuk 

pelanggan tersebut.  

 Disamping itu, Swastha (2008;260) menyebutkan bahwa langkah-langkah 

diatas merupakan Indikator dari Personal Selling sendiri, yaitu: 

1. Pendekatan Pendahuluan 

2. Presentasi dan Peragaan 

3. Mengatasi Keberatan 

4. Menutup Penjualan 

5. Tindak Lanjut dan Pemeliharaan 

 Melihat pada penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

langkah-langkah personal selling merupakan indikator dari personal selling itu 

sendiri. Selain melakukan kegiatan personal selling, Green Truss juga melakukan 

kegiatan Direct Marketing untuk memaksimalkan program promosi dalam rangka 

memasarkan dan menjual produk Roof Truss. 
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2.2 Pemasaran Langsung 

 

Menurut Kotler dan Keller (2012:557-558) menjelaskan pemasaran 

langsung adalah: 

“penggunaan saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau 

dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa 

menggunakan perantara pemasaran. Saluran-saluran ini mencakup 

surat langsung, katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, internet 

peralatan bergerak”. 

Kemudian menurut Hurriyati(2010:61) mengemukakan bahwa pemasaran 

langsung adalah: 

“sistem pemasaran yang bersifat interaktif,yang memanfaatkan 

satualat beberapa media iklan untuk menimbulkan respon 

yangterukur dan atau transaksi di sembarang tempat”. 

Sedangkan menurut Hasan(2009 : 372) menjelaskan bahwa pemasaran 

langsung adalah: 

“Direct marketing merupakan sistem pemasaran interaktif yang 

menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan 

berbagai tanggapan dantransaksi yang dapat diukur pada satu 

lokasi”. 

Menurut Saladin (2006:191) mengemukakan pengertian pemasaran 

langsung sebagai berikut : 

“Pemasaran langsung adalah suatu sistem pemasaran yang 

menggunakan suatu media iklan atau lebih, guna mendapatkan 

respons atau transaksi yang bisa diukur di suatu lokasi.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa direct marketing 

adalalah pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

respon langsung dari konsumen dengan jumlah pelanggan yang spesifik dan dapat 

diukur sesuai lokasi pemasarannya. 

2.1.3.2.6 Fungsi Pemasaran Langsung 

 

Menurut Saladin (2003:149) fungsi yang dimiliki oleh direct marketing 

antara lain sebagai berikut : 
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1. Menunjukan target yang jelas 

Melalui daftar alamat yang terpilih dan informasi yang termuat di dalam 

database, perusahaan dapat mengerahkan komunikasinya pada konsumen yang 

potensial. 

2. Personalisasi 

Untuk konsumen indivisual dapat disebutkan nama dan alamatnya, sedangkan 

pembeli institusional dapat dihubungi dengan menyebutkan nama dan 

jabatannya. 

3. Ungkapan yang mendorong tindakan segera 

Ungkapan dalam direct marketing memerlukan tindakan tertentu yang jelas 

dan segera, dengan meminta konsumen untuk melakukan tindakan / transaksi 

dengan segera. 

4. Strategi yang tidak terlihat 

Pada dasarnya, strategi dan taktik dalam direct marketing tidak transparan bagi 

publik, karena menggunakan media langsung antara perusahaan dengan 

pembeli. 

5. Keterukuran 

Dalam direct marketing dapat ditunjukan usaha mana yang berhasil dan usaha 

mana yang gagal. Dengan demikian, penyusunan program pemasaran pada 

periode berikutnya akan lebih terarah. 

Menurut Rapp danCollins (1990:220) tujuan pemasaran langsung dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu : 

1. Direct relation ship marketing 

Diutamakan untuk membina hubungan yang baik dengan konsumen, 

setelah itu konsumen atau calon konsumen atau calon konsumen 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. 

2. Direct order marketing 

Menitikberatkan penjualan produk atau jasa secara langsung tanpa 

menggunakan perantara tetapi menggunakan advertising sebagai alat 

untuk menyampaikan pesan dan menerima respon dari calon konsumen. 
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Adapun alat atau instrumen yang bisa digunakan dalam direct marketing 

adalah : 

a. Direct mail 

b. Pemasaran langsung melalui katalog 

c. Broadcost media 

d. Infomercials 

e. Teleshopping  

f. Print media 

g. Tele marketing 

h. Electronic teleshopping 

Dari  kegiatan promosi yang dilakukan oleh Green Truss yaitu advertising, 

personal selling dan direct marketing, semuanya bertujuan untuk mendapatkan 

keputusan pembelian yang positif dari konsumen. Untuk mendapatkan keputusan 

pembelian yang positif tersebut, tidak lepas pada perilaku konsumen yang 

menjadi target pasar Green Truss sendiri. 

2.1.4 Perilaku Konsumen 

 

Swastha dan Handoko (2010:10) menyatakan bahwa prilaku konsumen 

adalah:  

“perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan 

sebagaikegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-

jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan menentukan kegiatan-kegiatan tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Engel et al dalam Simamora (2008:1), di jelaskan bahwa 

pengertian perilaku konsumen yaitu : 

“Perilaku Konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

ini”. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

merupakan tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen 
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perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang atau jasa melalui proses pengambilan keputusan yang 

menentukan tindakan tersebut.  

 

2.7.1 Karakteristik yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

  

 Kotler dan Armstrong (2014:159) mendefinisikan bahwa perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya , sosial, faktor pribadi 

dan psikologi. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2 

Faktor-faktor pengambilan keputusan konsumen 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2014:159) 

1. Faktor Budaya 

Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh paling dalam tingkah laku 

konsumen. Pemasar harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, 

sub-budaya, dan kelas sosial pembeli, dimana : 

a. Budaya 

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen. 

b. Sub Budaya  

Sub budaya merupakan bagian dari budaya yang meliputi : agama, 

kewarganegaraan, ras, dan daerah geografis. 

c. Kelas Sosial 

Setiap kelompok masyarakat tentu saja memiliki pengelompokan bila 

dilihat berdasarkan kelas sosialnya. Kelas sosial digolongkan berdasarkan 
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pekerjaan, pendidikan, pemasukan atau pendapatan dan faktor-faktor lain 

yang dapat dihubungkan. 

2. Faktor Sosial 

Tingkah laku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yaitu: 

a. Kelompok Acuan 

Kelompok acuan memberikan ilham kepada seseorang mengenai perilaku 

konsumen dan gaya hidup baru, mempengaruhi sikap dan konsep diri. 

b. Keluarga  

Lingkungan didalam keluarga mempengaruhi sikap seseorang. Setiap 

anggota keluarga memiliki pengaruh dalam tindakan pembelian. 

c. Peran dan Status 

Peran dan status sangat mempengaruhi perilaku konsumen terhadap 

pembelian demi menjaga gengsi dan menunjukan keberadaan mereka 

didalam masyarakat. 

3. Faktor Pribadi 

Karakteristik pribadi meliputi : 

a. Age and Stage in The Life Cycle  

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Karena 

setiap orang memiliki siklus hidup, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, 

dewasa, dan tua. 

b. Occupation and Economic Circumstances  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya, selain itu pilihan 

produk pun dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

c. Personality and Self-Concept  

Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda 

dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relative konsisten 

dan tahan lama terhadap lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan konsep diri adalah citra pribadi seseorang menurut orang lain. 

 

 

 



29 
 

d. Life Style  

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup mengambarkan 

“Keseluruhan Diri Seseorang” yang beriteraksi dengan lingkungannya. 

4. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku knsumen meliputi: 

a. Motivasi 

Mendapatkan kepuasan atas barang dan jasa merupakan motivasi terkuat 

yang dilandasi dengan rasa butuh atas barang dan jasa. 

b. Presepsi 

Prsepsi adalah proses menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan 

informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Orang 

yang memperoleh rangsangan yang sama dapat membentuk presepsi yang 

berbeda-beda. 

c. Pembelajaran  

Pembelajaran terjadi karena saling pengaruh antara dorongan, stimulant, 

tanggapan dan penguatan. Signifikan secara praktis teoti pembelajaran 

bagi pemasar adalah teori itu bisa membangun permintaan akan produk 

dengan dorongan yang kuat dan memberikan penguatan yang positif. 

d. Keyakinan dan sikap  

Adanya sikap yakin setelah melakukan pertimbangan akan membawa 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa. 

 

2.1.5 Keputusan Pembelian 

 

Menurut Kotler dan Keller yang dikutip oleh Sabran (2012:184) 

menjelaskan bahwa pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses 

yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi 

alternatif dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian mereka. 

Sedangkan menurut Setiadi (2010:14) menyatakan bahwa proses 

keputusan pembelian adalah: 
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“Proses keputusan pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian berikut: pemecahan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca-pembelian”. 

 

Kotler dan Keller (2012:173) juga mengungkapkan bahwa terdapat empat 

jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan 

tingkat diferensiasi merk, yaitu : 

1. Perilaku pembeli yang rumit 

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit saat mereka sangat 

terlibat dalam sebuah pembelian dan menyadari adanya perbedaan signifikan 

diantara berbagai merek. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidak nyamanan 

Kadang-kadang konsumen  sangat terlibat dalam sebuah pembelian, tetapi 

melihat sedikit perbedaan diantara merek. Keterlibatan tinggi karena 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan beresiko. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan 

merek produk, tetapi karena mereka sudah mengenal produk tersebut. 

Banyaknya produk dibeli dengan keterlibatan konsumen yang rendah dan 

tidak adanya perbadaan merek yang signifikan. 

4. Perilaku pembelian mencari variasi 

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbadaan merek yang jelas. Konsumen berprilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Perilaku seperti ini biasanya terjadi pada 

produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba 

merek-merek baru. 

Kotler dan Armstrong (2014:176) menambahkan bahwa proses keputusan 

pembelian konsumen terdiri dari lima tahapan. Proses pembelian konsumen 

tersebut antara lain : 
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1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal dan eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan normal seseorang, seperti rasa 

lapar, haus, seks naik ketingkat maksimum, dan menjadi dorongan atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih representative terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat 

memasuki pencarian informasi aktif, seperti mencari bahan bacaan, menelpon 

teman, melakukan kegiatan online dan mengunjungi toko untuk 

mempelajarari produk tersebut. 

Sumber informasi utama dimana konsumen dibagi menjadi empat kelompok: 

a. Pribadi, yaitu keluarga , teman, tetangga, rekan. 

b. Komersial, yaitu iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan. 

c. Publik, yaitu media massa, organisasi pemerhati konsumen. 

d. Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami 

proses evaluasi : pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah keputusan. 

Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari produk tersebut. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan 

berbagai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

4. Keputusan Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk referensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen juga membentuk maksud untuk membeli merek 

paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan; merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 
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Secara umum, apabila individu merasakan ketertarikan dan kepuasan dalam 

memenuhi kebutuhan setelah melakukan pembelian. Kebutuhan, misalnya 

mereka akan terus mengingat hal tersebut. Perilaku pasca pembelian meliputi 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian dan 

pembuangan produk pasca pembelian. 

a. Kepuasan Pasca Pembelian 

Kepuasan membeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan 

memberli atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas 

produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, 

pelanggan akan kecewa, jika ternyata kinerja sesuai harapan, pelangaan 

akan puas, jika melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Perasaan 

itu akan membedakan apakah pembeli akan membeli produk tersebut dan 

membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

tentang produk tersebut kepada orang lain. Konsumen membentuk harapan 

mereka berdasarkan pesan yang diterima dari penjual, teman, dan 

informasi-informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

b. Tindakan Pasca Pembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas akan berperilaku 

sebaliknya. 

c. Pemakaian dan Pembuangan Produk Pasca Pembelian 

 Jika konsumen menyimpan produk ke dalam lemari, produk tersebut 

mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak 

akan gencar. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk 

tersebut, penjualan baru akan menurun. 
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 Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2014:176) 

Ditambahkan menurut Djatnika (2007) bahwa pengambilan keputusan ini 

dibentuk ke dalam sebuah model, yakni model AIDA dengan pengertian bahwa 

pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses psikologi yang dilalui oleh 

konsumen yang prosesnya diawali dengan tahap menaruh perhatian (Attention) 

terhadap produk yang kemudian berlanjut ke tahap ketertarikan (Interest) untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai informasi produk. Setelah konsumen tertarik, 

maka akan mucul keinginan atau hasrat (Desire) karena merasa produk tersebut 

sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Jika keinginan tersebut tertanam kuat 

maka akan berakhir pada tahap keputusan membeli (Action to buy). Teori 

keputusan pembelian dalam model AIDA ini dapat dijelaskan dalam bentuk 

gambar, sebagai berikut: 

 

Sumber : Olahan penulis, 2014. 

Gambar 2.4 Model AIDA 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

•Tahap Menaruh 
Perhatian 

 

INTEREST 
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•Tahap Memutuskan (aksi beli) 
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2.1.6 Penelitian Sebelumnya 

 

Untuk mendukung kajian teori dan isi dari penelitian ini penulis memasukan 

beberapa jurnal internasional sebagai bahan referensi dan bahan ajar bagi penulis. 

Jurnal internasional yang dipilih adalah berdasarkan variabel-variabel yang 

penulis teliti yaitu variabel periklanan, penjualan perseorangan dan pemasaran 

langsung sebagai variabel independen, dan proses keputusan pembelian pelanggan 

sebagai variabel dependen. Selain menggunakan jurnal internasional penulis juga 

menggunakan bahan studi lainnya yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian-

penelitian ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, penulis jadikan sebagai bahan 

referensi dan bahan ajar untuk menyempurnakan penelitian ini. 

Tabel 2.2 

Penelitian sebelumnya 

No Peneliti 

Judul, Tahun, 

dan Sumber 

Penelitian 

Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Trifo 

Meinorys 

PENGARUH 

BAURAN 

PROMOSI 

(PROMOTION 

MIX) PADA 

KEPUTUSAN 

UNTUK 

MENJADI 

NASABAH 

PT. BFI 

FINANCE 

INDONESIA. 

TBK 

CABANG 

PADANG 

Periklanan 

(Advertising) 

X1   

Penjualan 

Perseorangan 

(Personal 

selling) X2  

Penjualan 

Langsung 

(Direct sales) 

X3   

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Hasil penelitian ini menunjukkan masing-

masing variabel yang digunakan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan untuk menjadi 

nasabah PT. BFI Finance Indonesia, tbk cabang 

Padang. Secara parsial Periklanan 

(Advertising), Penjualan Perseorangan 

(Personal Selling) dan Penjualan Langsung 

(Direct Sales) berpengaruh secara positif 

terhadap keputusan untuk menjadi 

nasabah.saran : Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel periklanan, penjualan 

perseorangan dan pemasaran langsung 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menjadi nasabah PT BFI Finance Indonesia, 

tbk cabang Padang. Walaupun demikian 

pengaruh yang diberikan oleh ketiga variabel 

tersebut belum maksimal. Dari hasil penelitian, 

pengaruh dari ketiga variabel independen ini 

dalam mempengaruhi variabel keputusan 

menjadi nasabah hanya mencapai 56,3%, 

sehingga sisanya yang masih cukup tinggi 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

2012 
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No Peneliti 

Judul, Tahun, 

dan Sumber 

Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil dan Kesimpulan 

2. Arvinchucy 

akini onditi, 

Maasen 

University 

of Kanya 

An evaluation 

of Promotional 

Element 

influence on 

Purchase 

Decision : A 

case study of 

purchase 

decision of 

agricurtural 

and non 

agricultural 

produk among 

women groups 

promtion 

mix 

personal 

selling, 

advertising, 

WOM 

hasil penelitian mengindikasikan 

bahwa variabel bauran promosi 

sebagai strategi perusahaan yang 

lebih memperhatikan kaum wanita 

dalam industri pertanian dan bukan 

pertanian. Bauran promsi tersebut 

penting dan berkolerasi positif 

terhadap keputusan pembelian 

sumber : 

http://ijbssnet.

com/journals/

Vol_3_No_5_

March_2012/3

3.pdf 

3. adabylestyta, 

and martin 

zukeir 

Promtion Mix 

In The Internet 

As An 

Effective tool t 

Influence 

Purchasing 

Decision of 

Ring Back 

Tone (RBT) 

Promotion 

mix in the 

internet 

marketing, 

purchasing 

decision over 

the internet 

advertising, 

direct 

marketing 

Hasil penelitian mengindikasikan 

bauran promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pada 

RBT. Unsur dari bauran promosi 

tersebut hanya dilakukan melalui 

internet yaitu iklan dan penjualan 

langsung. Variabel bauran promosi 

pada internet tersebut memiliki 

pengaruh sebesar 40,20% dan 59,8% 

berasal dari variabel lain diluar 

model. sumber : 

http://sariyanti

yulia.blogspot.

com/2013/02/p

romotion-mix-

in-internet-as-

effective.html 

http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_5_March_2012/33.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_5_March_2012/33.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_5_March_2012/33.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_5_March_2012/33.pdf
http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_5_March_2012/33.pdf
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4. Trifo 

Meinorys 

PENGARUH 

BAURAN 

PROMOSI 

(PROMOTION 

MIX) PADA 

KEPUTUSAN 

UNTUK 

MENJADI 

NASABAH PT. 

BFI FINANCE 

INDONESIA. 

TBK CABANG 

PADANG 

Bauran 

pemasaran 

(X1)         

keputusan 

pembelian      

(Y) 

Advertising, 

personal 

selling, direct 

sales, 

Hasil penelitian ini menunjukkan masing-

masing variabel yang digunakan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan untuk menjadi 

nasabah PT. BFI Finance Indonesia, tbk 

cabang Padang. Secara parsial Periklanan 

(Advertising), Penjualan Perseorangan 
(Personal Selling) dan Penjualan Langsung 

(Direct Sales) berpengaruh secara positif 

terhadap keputusan untuk menjadi 

nasabah.saran : Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel periklanan, 

penjualan perseorangan dan pemasaran 

langsung berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menjadi nasabah PT BFI Finance 
Indonesia, tbk cabang Padang. Walaupun 

demikian pengaruh yang diberikan oleh 

ketiga variabel tersebut belum maksimal. 

Dari hasil penelitian, pengaruh dari ketiga 
variabel independen ini dalam mempengaruhi 

variabel keputusan menjadi nasabah hanya 

mencapai 56,3%, sehingga sisanya yang 

masih cukup tinggi dipengaruhi oleh variabel 
lain. 

2012 

5. Adhina 

Nugraheni 

PENGARUH 

BAURAN 

PROMOSI 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

DI RITA 

PASARAYA 

WONOSOBO 

Bauran 

pemasaran 

(X1)         

keputusan 

pembelian      

(Y) 

Periklanan ,       

Promosi 

Penjualan, 

hubungan 

masyarakat, 

penjualan 

perorangan  

bauran promosi (periklanan, promosi 
penjualan, hubungan masyarakat dan 

penjualan perorangan) berpengarh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

secara simultan dan parsial kecuali pada 
variabel hubungan masyarakat tidak ada 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. saran : Rita Pasaraya 

harus meningkatkan keputusan pembelian 
konsumen melalui program promosi yang 

lebih kreatif dan inovatif serta intensitas 

promosi ditingkatkan mengingat bauran 

promosi masih berada dalam rentang skala 

yang cukup. 

2013 

6. Febryan 

Sandy, 

Zainul 

Aripin, 

Fransisca 

Yaningwati 

pengaruh 

bauran promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

(survei 

mahasiswa 

jurusan bisnis 

angkatan 2010-

2012 Fakultas 

Ilmu 

Administrasi 

pengguna 

indosat di 

Universitas 

Brawijaya) 

Bauran 

pemasaran (X)         

keputusan 

pembelian      

(Y) 

Periklanan/ 

advertising, 

Penjualan 

langsung/perso

nal selling, 

promosi 

penjualan/ sales 

promotion, 

publisitas/ 

publicity . 

Bauran Promosi yang terdiri dari variabel 

periklanan/advertising (x1) , penjualan 

langsung/personal selling (x2), promosi 

penjualan/ sales promotion (x3), 

publisitas/ publicity (x4) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Kesimpulan tersebut 

dibuktikan dari hasil uji F, dimana hasil 

analisis diperoleh F Tabel sebesar 2,479 

sedangkan F hitungnya diperoleh sebesar 

74,880 sehingga dari perhitungan di atas 

dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel. 

Promosi penjualan berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

 2014 



37 
 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Mulai banyaknya toko-toko baja ringan bermunculan akhir-akhir ini 

menyebabkan konsumenlebih selektif dalam hal membeli produk. Hal ini didasari 

oleh produk, kualitas, model, dan fitur yang relatif sama membuat pelanggan lebih 

selektif dalam proses keputusan pembelian. Keberadaan pesaing tersebut menjadi 

ancaman serius bagi Green Truss jika mereka tidak bisa melaksanakan dan  

memanfaatkan bauran pemasaran sebaik-baiknya. 

7 1.Sonya 

Julita Fetri,   

2.Yulna 

Dewita Hia, 

3.Rizky 

Natassia 

pengaruh 

promotional 

mix  dan word 

of mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

nasabah (studi 

kasus PT. 

Parola Mas 

Padang) 

promotional 

mix (X1)      

word of mouth 

(X2)    

keputusan 

pembelian      

(Y) 

pengiklanan, 

pemasaran 

langsung, 

promosi 

penjualan, 

hubungan 

masyarakat dan 

penjualan 

personal  

Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara promotional mix terhadap keputusan 
nasabah 

dalam membeli produk jasa Asuransi Jiwa 

PT. Parolamas Padang peningkatan keputusan 

nasabah dalam membeli jasa asuransi dapat 
dilakukan dengan melakukan perbaikan 

terhadap promotional mix pada asuransi jiwa 

Parolamas Padang. Saran : Dalam upaya 

meningkatkan keputusan pembelian nasabah 
pada asuransi Parolamas Padang, untuk terus 

berupaya meningkatkan pengiklanan, 

pemasaran langsung, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan penjualan personal 
memiliki pengaruh yang berarti terhadap 

keputusan nasabah dalam membeli produk 

asuransi Parolamas Padang. 

2013 

8. Agustina M. 

Kaeng, 

Lisbeth 

Mananeke, 

Bode 

Lumanauw 

pengaruh 

bauran promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

motor Yamaha 

di PT. Haasjrat 

Abadi 

Bauran 

pemasaran (X)         

keputusan 

pembelian      

(Y) 

Periklanan, 

Promosi 

Penjualan, 

Pemasaran 

Langsung, 

Penjualan 

Pribadi, dan 

Hubungan 

Masyarakat  

1. Periklanan, Promosi Penjualan, Pemasaran 

Langsung, Penjualan Pribadi, dan Hubungan 

Masyarakat berpengaruh secara simultan dan 
signifikan terhadap Keputusan pembelian 

Motor Yamaha di PT.Hasjrat Abadi Cabang 

Paniki Bawah.                                                                             

2. Periklanan secara parsial berpengaruh 
signifikan Keputusan pembelian Motor 

Yamaha di PT.Hasjrat Abadi Cabang Paniki 

Bawah.          3. Promosi Penjualan secara 

parsial berpengaruh signifikan Keputusan 
pembelian Motor Yamaha di PT.Hasjrat 

Abadi Cabang Paniki Bawah.                                                                

4. Pemasaran Langsung secara parsial 

berpengaruh signifikan Keputusan pembelian 
Motor Yamaha di PT.Hasjrat Abadi Cabang 

Paniki Bawah.                                                                      

5. Penjualan Pribadi secara parsial 

berpengaruh signifikan Keputusan pembelian 
Motor Yamaha di PT.Hasjrat Abadi Cabang 

Paniki Bawah.           6. Hubungan 

Masyarakat secara parsial berpengaruh 

signifikan Keputusan pembelian Motor 
Yamaha di PT.Hasjrat Abadi Cabang Paniki 

Bawah. 

2014 
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Pada model perilaku pembelian di jelaskan bahwa terdapat tiga faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu individual konsumen, pengaruh 

lingkungan dan strategi pemasaran. Salah satu variabel dari bauran pemasaran 

tersebut adalah promosi, karena promosi merupakan salah satu aspek vital dalam 

penjualan sebuah produk. Promosi merupakan suatu alat yang digunakan oleh 

perusahaan untuk membantu meningkatkan penjualan dan memaksimalkan 

keuntungan perusahaan. Keputusan promosi sering bergantung kepada tipe bisnis, 

strategi promosi pada sektor industri adalah strategi yang dilakukan terfokus pada 

minimalisasi biaya, dan target pasar yang dituju. Dalam penelitian ini, tidak 

semua alat bauran promsi diaplikasikan dikarenakan Green Truss hanya 

melakukan kegiatan promosi yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan jenis 

usaha ini adalah periklanan yang berfungsi untuk mengarahkan komunikasi 

kepada masyarakat secara persuasif dan bersifat non-personal seperti dengan 

menggunakan media cetak seperti brosur dan banner. Selain periklanan Green 

Truss juga melakukan penjualan perseorangan dengan memiliki kriteria 

salesmanshi, negotiating, relationship marketing. Selanjutnya dalam kegiatan 

promosinya Green Truss melakukan pemasaran langsung untuk menjangkau dan 

menyerahkan produk atau jasa secara langsung tanpa perantara seperti melalui 

kios dan katalog.  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana dan seberapa besar pengaruh dari kegiatan promosi yang telah 

dilakukan oleh Green Truss khususnya dari segi periklanan, penjualan 

perseorangan dan pemasaran langsung sebagai variabel Independen terhadap 

keputusan pembelian konsumen yang merupakan variabel dependen. Hasil 

penelitian sendiri akan digunakan sebagai acuan untuk menembangkan usaha 

Green Truss di kabupaten Garut. Kerangka pemikiran ini disajikan dalam bentuk 

gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 Paradigma Penelitian 

 

2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

 Kegiatan periklanan, penjualan personal dan pemasaran langsung Green Truss 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen (Y) 

 Attention 

 Interest 

 Desire 

 Action 

 

 

Advertising  (X1) 

 Brosur 

 Banner 

Personal Selling  

(X2) 

 Salesmanship 

 Negotiating 
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Marketing 

Direct Marketing 

(X3) 

 Kios 
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