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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang

pelaksanaan dari pemasaran. Dengan ilmu manajemen pemasaran, perusahaan

dapat menentukan pasar yang mana yang dituju dan membina hubungan yang

baik dengan pasar sasaran tersebut.

Pengertian manajemen pemasaran menurut Buchory (2010: 5) adalah :
“Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan
konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang,
dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu
dan memenuhi tujuan organisasi”.

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2012;16), mendefinisikan
manajemen pemasaran sebagai berikut :

“Manajemen Pemasaran merupakan analisis, perencanaan,
implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk
menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang
menguntungkan dengan pembeli sasaran demi mencapai tujuan
organisasi”.

Dari pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

manajemen pemasaran adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana

suatu organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai dan menjalin hubungan yang

baik dengan pasar sasaran tersebut.
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2.1.1 Bauran Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, perusahaan membutuhkan elemen-elemen

bauran pemasaran yang baik dan efektif untuk memberikan informasi mengenai

produk perusahaan kepada masyarakat sehingga produk tersebut terkenal dan

akhirnya masyarakat mempunyai keinginan untuk membelinya.

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2009:70) dalam Manajemen

Pemasaran Jasa menyatakan bauran pemasaran adalah sebagai berikut :

”Bauran Pemasaran (marketing Mix) adalah alat bagi pemasar yang
terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu
dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan
positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses”.

Sedangkan menurut Buchary Alma (2007:205) dalam bukunya

Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, menjelaskan bauran pemasaran

adalah sebagai berikut:

”Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan

hasil paling memuaskan”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa bauran pemasaran adalah

rangkaian alat-alat yang dapat dikendalikan, yang berfungsi sebagai strategi

pemasaran yang dibaurkan oleh perusahaan untuk membuat respon yang

diinginkan dari pasar sasaran.

Kotler dan Amstrong (2012:52) juga menjelaskan bahwa ada 4 konsep

yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal

dengan sebutan 4p, yang tertera pada gambar berikut:
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Gambar 2.1

The Four P Of The Marketing

Sumber :Kotler dan Amstrong (2012:53)

1. Produk  (Product)

Produk adalah barang dan jasa yang dikombinasikan oleh perusahaan yang

akan disampaikan kepada target market.
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Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen atau

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan.

3. Tempat (Place)

Tempat/saluran distribusi termasuk aktifitas dari perusahaan untuk

membuat produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen.

4. Promosi (Promotion)

Promosi adalah aktifitas untuk mengkomunikasikan berbagai keunggulan

yang dimiliki suatu produk, dan mempengaruhi target market untuk
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2.1.2 Bauran Promosi

Dalam era pemasaran modern saat ini, perusahaan tidak hanya

bertanggungjawab menciptakan produk yang baik dan menarik, menetapkan harga

jual yang tepat dan bersaing dengan perusahaan lain dan menciptakan saluran

distribusi seluas mungkin. Akan tetapi, untuk dapat bersaing dengan perusahaan

lain dan produknya dapat lebih dikenal oleh masyarakat maka perusahaan harus

melakukan kegiatan promosi. Alasan lainnya yaitu agar terjalin komunikasi antara

produsen dengan pelanggannya melalui produk yang dihasilkannya.

Bauran promosi menurut Kotler & Keller (2009:174), Marketing

communication Mix yang lebih dikenal dengan istilah Promotion Mix atau bauran

promosi adalah sebagai berikut :

1. Iklan.

Iklan merupakan semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan

promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Bentuk yang

paling dikenal oleh masyarakat adalah media elektronik dan media cetak.

2. Promosi penjualan.

Promosi penjualan yaitu berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong

percobaan pembelian produk atau jasa. Bentuknya seperti undian, hadiah,

sampel, dll.

3. Acara dan Pengalaman.

Acara dan pengalaman yaitu kegiatan dan program yang di sponsori

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau

interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Bentuknya seperti

festival, seni, hiburan, acara amal, dll.

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas.

Hubungan masyarakat dan publisitas yaitu beragam program yang

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau

produk individunya. Bentuknya seperti pidato, seminar, donasi amal, dll.
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5. Pemasaran Langsung.

Pemasaran langsung yaitu penggunaan surat, faksimile, e-mail, atau

internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta

respon dialog dari pelanggan dan prospek tertentu.

6. Pemasaran interaktif.

Pemasaran interaktif yaitu kegiatan program online yang dirancang untuk

melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung dengan atau tidak

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan

penjualan produk dan jasa.

7. Pemasaran dari mulut ke mulut.

Pemasaran dari mulut ke mulut yaitu komunikasi lisan, tertulis, elektronik

antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan dan pengalaman

membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bentuknya seperti orang ke

orang atau chatroom.

8. Penjualan personal.

Penjualan personal yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab

pertanyaan, atau pengadaan pesan. Bentuknya seperti persentasi penjualan,

rapat penjualan, dll.

2.2 Iklan

2.2.1 Pengertian Periklanan

Periklanan merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak

digunakan perusahaan dalam mempromosikan produknya. Menurut Kotler dan

Keller (2009:202) :

“Periklanan(advertising) adalah semua bentuk terbayar atas
presentasi nonpribadi dan promosi, ide, barang, atau jasa oleh
sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi
biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun
prefensi merek atau mendidik orang.”
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Pengertian periklanan menurut Fandy Tjiptono (2005:226) mengatakan

bahwa :

“Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada
informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang
disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan
yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan
pembelian.”

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

periklanan adalah komunikasi tidak langsung dalam sebuah organisasi yang

memberikan informasi mengenai keunggulan atau keuntungan suatu produk

melalui media, seperti televise, radio, Koran, majalah, direct mail (pengeposan

langsung), reklame, luar ruang, atau kendaraan umum untuk mengubah pikiran

seseorang untuk melakukan pembelian.

2.2.2 Jenis Iklan

Sebelum memutuskan menggunakan jenis iklan apa yang akan digunakan

oleh perusahaan, maka perusahaan harus mengetahui jenis-jenis iklan untuk

mengetahui bagaimana iklan dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan

pembelian.

Menurut Fandy Tjiptono (2005:227) iklan dapat diklasifikan berdasarkan

berbagai aspek, di antaranya dari aspek isi pesan, tujuan, dan pemilik iklan.

1. Dari aspek isi pesan

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

dan jasa) suatu perusahaan. Ada dua jenis iklan yang termasuk kategori

ini, yaitu :

i. Direct-direct advertising, yaitu iklan produk yang didesain

sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan segera dari khalayak

atau pemirsa.

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

menumbuhkan permintaan dalam jangka panjang.
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b. Institutional advertising, yaitu iklan yang membangun goodwill serta

image positif bagi organisasi. Institutional advertising terbagi atas:

i. Patronage advertising, yakni iklan yang menginformasikan

usaha bisnis pemilik iklan.

ii. Iklan layanan masyarakat (public service advertising), yakni

iklan yang menunjukkan bahwa pemilik iklan adalah warga

yang baik, karena 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 dibenak khalayak.

3. Dari aspek pemilik iklan

Ada dua jenis iklan berdasarkan aspek pemilik iklan, yaitu :

a. Vertical coorperative advertising, yaitu iklan bersama para anggota

saluran distribusi, misalnya di antara para produsen, pedagang grosir,

agen dan pengecer.

b. Horizontal coorperative advertising, yaitu iklan bersama dari beberapa

perusahaan sejenis

2.2.3 Keputusan  Iklan

Menurut Kotler dan Keller (2009:202) dalam mengembangkan program

iklan, manajer-manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi

pasar sasaran dan motof pembeli. Kemudian mereka dapat mengambil kelima

keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan

istilah “Lima M”, yaitu:

1. Menetapkan tujuan iklan (mission)

2. Memutuskan anggaran iklan (money)
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3. Mengembangkan kampanye iklan (message)

4. Menetapkan media dan mengukur efektivitas (media)

5. Mengevaluasi evektivitas iklan (measurement)Defenisi kualitas

pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan pelanggan.

Dengan melakukan lima langkah tersebut diharapkan pelaksanaan iklan

dapat berjalan dengan baik.

2.2.4    Tujuan Iklan

Tujuan iklan menurut Kotler dan keller (2009:203) mengatakan bahwa

tujuan iklan adalah :

“ Tujuan iklan (advertising goals) adalah tugas komunikasi khusus

dan tingkat pencapaian yang harus dicapai denga pemirsa tertentu

dalam jangka waktu tertentu.”

Menurut Kotler dan keller (2009:203), tujuan iklan dibagi menjadi empat yaitu:

a. Iklan Informatif dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran dan

pengetahuan tentang produk baru atau cirri baru produk yang sudah

ada.

b. Iklan persuasive dimaksudkan untuk menciptakan kesuksesan,

preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau jasa.

c. Iklan pengingat bertujuan untuk menstimulasi pembelian berulang

produk dan jasa.

d. Iklan penguatan dimaksudkan untuk meyakinkan pembeli sekarang

bahwa mereka telah melakukan pilihan yang tepat.
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Adapun tujuan dari periklanan sebagai pelaksanaan yang beragam dari alat

komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya, menurut

Terence A. Shimp (2006:261-264) adalah sebagai berikut:

1. Informing (memberikan informasi), periklanan membuat konsumen

sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur

dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif.

2. Persuading (mempersuasi), iklan yang efektif akan mampu membujuk

konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan.

3. Reminding (pengingat), terus-menerus mengingatkan para konsumen

tentang sebuah produk sehingga mereka tetap akan membeli produk

yang diiklankan tanpa memperdulikan merek pesaingnya.

4. Adding value (memberikan nilai tambah), periklanan memberikan nilai

tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan inovasi pada merek

dengan mempengaruhi persepsi konsumen.

5. Assisting (mendampingi), peranan periklanan adalah sebagai

pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan

2.2.5 Menetapkan Anggaran Iklan

Di sini ada lima faktor khusus yang harus dipertimbangkan pada saat

menetapkan anggaran iklan menurut Kotler dan Keller (2009:203), yaitu:

a. Tahap dalam siklus hidup produk

Produk baru biasanya mendapat anggaran iklan yang besar guna

membangun kesadaran dan mengupayakan pelanggan mencobanya

b. Pangsa pasar dan basis konsumen

Merek berpangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit

pengeluaran iklan, dengan hanya sekian persen dari penjualan, guna

mempertahankan pangsanya.Untuk memperbesar pangsa pasar

dengan meningkatkan ukuran besar, diperlukan pengeluaran yang

lebih besar. Berdasarkan biaya per impesi, akan lebih mudah

menjangkau konsumen suatu merek yang sudah digunakan secara

luas daripada untuk menjangkau konsumen merek berpangsa kecil.
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c. Persaingan dan gangguan

Dalam pasar yang memiliki sejumlah besar pesaing dan pengeluaran

iklan yang tinggi, suatu merek harus diiklankan secara besar-

besaran untuk didengar. Bahkan, gangguan yang sederhana pun dari

iklan yang tidak langsung bersaing dengan merek tersebut akan

menyebabkan kebutuhan iklan yang lebih besar.

d. Frekuensi iklan

Jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan

merek tersebut kepada konsumen mempunyai dampak penting

terhadap anggaran iklan.

e. Daya subsitusi produk

Merek-merek dalam kelas komuditas (rokok, bir, minuman ringan)

memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang

berbeda.Iklan juga berperan penting jika suatu merek dapat

menawarkan manfaat atau cirri fisik yang unik.

2.2.6 Mengembangkan Kampanye Iklan

Dalam merancang dan mengevaluasi sebuah kampanye iklan, penting

untuk membedakan strategi pesan atau menentukan posisi dari sebuah iklan (apa

yang diupayakan untuk disampaikan oleh iklan tentang merek) dari strategi

kreatifnya (bagaimana iklan mengekspresikan tuntutan merek).

Menurut Kotler dan Keller (2009:204-205), untuk mengembangkan

satu strategi pesan para pengiklan menempuh tiga langkah, yaitu:

a. Pembentukan dan mengevaluasi pesan

Yaitu untuk mencegah menggunakan daya tarik dan posisi yang sama

seperti yang lain. Banyak iklan dewasa ini memiliki kesamaan. Akibatnya

adalah bahwa hanya ada satu tautan lemah yang dibangun  antara merek

dan pesan.

b. Pengembangan kreatif dan pelaksana

Biasanya pengiklan menyiapkan pertanyaan strategi teks (copy strategy

statement) yang menjelaskan tujuan, isi, dukungan, dan nada iklan yang
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diinginkan.Setiap medium iklan memiliki keuntungan dan kerugian

khusus.

c. Masalah hukum dan sosial

Pengiklanan dan agensi mereka harus yakin bahwa iklan tidak melanggar

norma sosial dan hokum. Pembuat kebijakan publik membentuk badan

hokum dan regulasi yang substansial untuk mengukur iklan.

2.2.7 Menetapkan Media dan Mengukur Efektifitas

Setelah memilih pesannya, tugas pengiklanan berikutnya adalah

memilih media untuk menyampaikannya. Menurut Kotler dan Keller (2009;209-

210) menetapkan media dan mengukur efektifitas media adalah:

“Pemilihan media (media selection) adalah proses menemukan

media yang paling efektif biaya untuk menghantarkan jumlah dan

jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran.”

Perencanaan media harus mengetahui kapasitas jenis media iklan utama

untuk menghantarkan jangkauan, frekuensi, dan dampak.

Jenis-jenis media menurut Kotler dan keller (2009:211) yaitu:

Tabel 2.1

Jenis-jenis Media Iklan

Media Keunggulan Keterbatasan

Surat kabar Fleksibilitas, ketepatan waktu,

cakupan pasar local yang baik,

penerimaan luas, tingkat kepercayaan

tinggi.

Umur pendek, kualitas

reproduksi buruk, pemirsa

yang meneruskan (pass-

along) sedikit.

Televisi Menggabungkan pandangan, suara,

dan gerakan, menarik pancaindera,

perhatian tinggi, jangkauan tinggi

Biaya absolute tinggi,

kerumunan tinggi, paparan

singkat, selektivitas
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pemirsa kurang.

Pengeposan

langsung

Selektivitas pemirsa, fleksibilitas,

tidak ada persaingan iklan dalam

media yang sama, personalisasi

Biaya relative tinggi, citra

“surat sampah”

Radio Penggunaan missal, selektivitas

geografis dan demografis tinggi,

biaya rendah

Hanya presentasi audio,

perhatian lebih rendah dari

pada televise, struktur

peringkat tidak

tersandarisasi, paparan

singkat

Majalah Selektivitas geografis dan demografis

tinggi, kreadibilitas dan gengsi

kualitas reprouksi tinggi, umur

panjang, tingkat pembaca

meneruskan (pass-along readership)

yang baik

Waktu tunggu/jeda iklan

yang lama, ada sirkulasi

buangan, tidak ada

jaminan posisi

Luar ruang Fleksibilitas, paparan ulang tinggi,

biaya rendah, persaingan rendah

Selektivitas pemirsa

terbatas, keterbatasan

kreatif

Yellow

Pages

Cakupan lokal yang Persaingan tinggi, waktu

tunggu/jeda iklan yang

panjang, keterbatasan

kreatif

Buletin Selektivitas sangat tinggi kendali

penuh, peluang interaktif, biaya

relatif rendah

Biaya bisa melambung

tinggi

Brosur Fleksibilitas, kendali penuh, dapat

mendramatisasikan pesan

Kelebihan produksi dapat

menyebabkan biaya

melambung tinggi

Telepon Banyak pengguna, peluang untuk Biaya relatif tinggi,
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memberikan sentuhan pribadi kecuali menggunakan

sukarelawan

Internet Seletifitas pengguna, kemungkinan

interaktif biaya relative rendah

Media relative baru

dengan jumlah pengguna

yang rendah dibeberapa

Negara

Sumber: Kotler dan keller (2009:211)

Perencanaan dan pengendalian iklan yang baik tergantung pada

efektivitas iklan.Kebanyakan pengiklan mencoba mengukur efek komunikasi

suatu iklan, maksudnya adalah dampak potensinya terhadap kesadaran,

pengetahuan, dan prefensi. Mereka juga ingin mengukur efek penjualan iklan

tersebut kotler dan keller (2009:217)

Untuk mengevaluasi efektivitas iklan menurut Kotler dan Keller (2009:217-

218)adalah sebagai berikut:

a. Riset pengaruh komunikasi (communication-effect research), yang

biasa disebut pengujian duplikat, berusaha menentukan apakah iklan

berkomunikasi secara efektif. Pemasar harus melaksanakan pengujian ini

sebelum iklan ditempatkan pada media dan setelah media itu dicetak atau

disiarkan.

b. Riset pengaruh penjualan, periset berusahab mengukur dampak

penjualan melalui data historis dan eksperimental. Pendekatan historis

melibatkan koreksi penjualan masa lalu dengan pengeluaran iklan masa

lalu menggunakan teknik statistic yang canggih. Priset lain menggunakan

desain eksperimental untuk mengukur dampak penjualan iklan.



22

2.3 Promosi penjualan

2.3.1 Pengertian Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran

yang bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk

mencoba produk baru, mendorong konsumen lebih banyak, menyerang aktifitas

promosi pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana atau mengupayakan

kerja sama yang lebih erat dengan pengecer, secara keseluruhan teknik-teknik

promosi penjualan hanyak berdampak pada jangka pendek.

Menurut Tjiptono (2008:229), definisi promosi penjualan sebagai

berikut:

“Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui
penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang
pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang
yang dibeli oleh pelanggan.”

Sedangkan menurut Djaslim saladin (2007:136)menyatakan bahwa:

“Promosi penjualan adalah kegiatan penjualan yang bersifat jangka
pendek dan tidak dilakukan secara berulang serta tidak rutin, yang
ditujukan untuk mendorong lebih kuat mempercepat respon pasar
yang berbeda.”
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan

adalah kegiatan menawarkan insentif dalam periode tertentu untuk mendorong

kegiatan konsumen, para penjual atau perantara.

Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk

mencapai saran-saran pemasaran dengan menggunakan biaya yang efisien dengan

memberikan nilai pada produk kepada perantara maupun pemakai langsung,

biasanya tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Promosi penjualan digunakan untuk mempengaruhi perhatian konsumen

dengan member suatu informasi yang akan membawa konsumen untuk membeli

produk tersebut. Menurut kotler dan keller (2007:269) pengelompokan jenis

promosi penjualan merupakan alat yang menawarkan insentif pada pembeli terdiri

atas:
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1. Promosi kosumen (consumer promotion) adalah upaya mendorong

pembelian unit-unit yang lebih besar, menciptakan pengujian produk di

antara pemakai, dan menarik orang beralih merek dari pesaing. Alat

yang di gunakan seperti sample, kupon, penawaran uang kembali,

pengurangan harga, hadiah, premi, kontes, peragaan, stiker.

2. Promosi dagang (trade promotion)adalah upaya membujuk pengecer

menjual produk baru dan mempunyai tingkat persediaan dan

mendorong pembelian di luar musim. Alat yang digunakan seperti

jaminan pembelian, hadiah barang, iklan bersama, kerja sama iklan dan

pemajangan, pengembalian uang, kontes penjualan para penyalur.

3. Promosi Wiraniaga (sales force promotion)adalah upaya mendorong

dukungan terhadap produk atau model baru dan mendorong pencarian

calon pelanggan yang lebih banyak. Alat yang digunakan seperti

member bonus, kontes dan kereta penjualan.

2.3.2 Tujuan Promosi Penjualan

Tujuan promosi penjualan merupakan petunjuk dalam melakukan alat-alat

promosi penjualan yang tepat dan juga sebagai dasar evaluasi pelaksanaan

program tersebut.Tujuan-tujuan tersebut harus berdasarkan konsep dasarnya, yaitu

program promosi penjualan ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang

dilaksanakan perusahaan.Karena pengaruh utama yang diharapkan dari program

promosi penjualan ini adalah untuk mendorong konsumen distributor melakukan

tindakan pembelian.

Tujuan promosi penjualan menurut Buchari Alma (2007:188),

adalah :

1. Menarik para pembeli baru.

2. Member hadiah atau penghargaan kepada konsumen-konsumen

atau pelanggan lama.

3. Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lain.

4. Menghindarkan konsumen lari ke produk lain.

5. Mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas.
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6. Meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka

memperluas “market share” jangka panjang.

2.3.3 Karakteristik Promosi Penjualan

Meskipun alat-alat promosi penjualan bermacam–macam, tetapi alat-alat

promosi penjualan memiliki cirri-ciri tersendiri, seperti yang dikatakan oleh

Kotler dan Keller yang dikutip oleh Benyamin Molan (2007:266) yaitu:

1. Komunikasi :

Promosi penjualan mampu menarik perhatian dan memberi

informasi yang memperkenalkan pelanggan pada produk.

2. Insentif :

Memberikan keistimewaan dan rangsangan yang bernilai bagi

pelanggan

3. Undangan :

Mengundang khalayak untuk membeli saat itu juga.

2.3.4 Kekuatan dan Kelemahan Promosi Penjualan

Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan

(2007:229) promosi penjualan mempunyai beberapa kekuatan sebagai alat

promosi yaitu promosi penjualan memungkinkan produsen menyesuaikan diri

dengan variasi penawaran dan permintaan jangka pendek.Promosi penjualan

memungkinka produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka

kenakan, karena mereka selalu dapat menggunakan diskon.Promosi penjualan

membujuk konsumen mencoba produk baru alih-alih tidak pernah menyimpang

dari produk sekarang.Promosi penjualan menghasilkan format secara eceran yang

lebih berbeda, seperti toko harga-murah-setiap-hari dan toko harga-

promosi.Promosi penjualan memungkinkan produsen menjual lebih dari pada

yang biasanya mereka jual dengan harga yang normal.Promosi penjualan

membantu produsen menyesuaikan program-program dengan segmen yang

berbeda-beda.Konsumen sendiri menikmati suatu kepuasan karena mereka

menjadi pembeli yang cerdas ketika mereka memanfaatkan harga khusus.
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Sedangkan kelemahannya adalah promosi penjualan, dengan potongan

harga, kupon, kesepakatan, hadiah tanpa berhenti-hentinya mungkin menurunkan

nilai tawaran produk tersebut dalam benak konsumen.

2.3.5 Alat-alat Promosi Penjualan

Menurut Kotler dan Kelleryang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan

(2007:299), menyatakan alat-alat promosi sebagai berikut:

Tabel 2.2

Alat-alat Promosi Penjualan

Alat Definisi

Sampel contoh Merupakan tawaran produk gratis atau percobaan gratis

kepada konsumen dan diharapkan mereka menyukai

produk tersebut sehingga melakukan pembelian ulang.

Diskon Pengurangan langsung dari harga barang pada

pembelian selama suatu periode yang dinyatakan.

Undian Mengajak konsumen untuk mengumpulkan nama

mereka diundi.

Kemasan harga khusus

atau paket harga

Potongan harga lebih rendah dari pada harga biasa

kepada konsumen yang diterapkan pada label atau

bungkus.

Hadiah Barang yang ditawarkan secara Cuma-cuma atau gratis

atau dengan harga sangat murah sebagai insentif untuk

membeli suatu produk.

Demonstrasi Yaitu pertunjukkan yang dilakukan untuk menunjukan

atau membuktikan keefektifan atau cara menggunakan

produk.

Tawaran uang kembali Pengembalian uang kembali kepada konsumen apabila

ketidaksesuaian antara produk dengan harga atau terjadi

kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian.
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Promosi gabungan Dua atau lebih merek atau perusahaan bekerja sama

mengeluarkan kupon, pengembalian uang dan

mengadakan kontes untuk meningkatkan daya tarik

mereka.

Pemajangan ditempat

pembelian

Pemajangan ditempat pembelian untuk menarik pembeli.

Kupon Sertifikat yang member hak kepada pemegangnya atas

potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk

tertentu.

Premi Barang yang ditawarkan dengan harga relative rendah

atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk

tertentu.

Program frekuensi Program yang diberikan terkait dengan frekuensi dan

insentisitas konsumen membeli produk atau jasa

perusahaan tersebut.

Imbalan berlangganan Niat dalam bentuk tunai atau bentuk lain yang sebanding

dengan loyalitas berlangganan penjual atau sekelompok

penjual tertentu.

Promosi silang Menggunakan satu merek untuk untuk mengiklankan

merek lain yang tidak bersaing

Sumber : kotler keller (2007:229)

2.3.6 Indikator Promosi Penjualan

Selain memperhatikan alat-alat promosi penjualan perusahaan harus bisa

memilih indikator-indikator promosi penjualan yang tepat dalam mempromosikan

produk. Menurut Kotler dan Keller (2007:272)indikator-indikator promosi

diantaranya adalah:

1. Frekuensi promosi adalah jumlah promosi penjualan yang dilakukan

dalam suatu waktu melalui media promosi penjualan.

2. Kualitas promosi adalah tolak ukur seberapa baik promosi penjualan

dilakukan.
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3. Kuantitas promosi adalah nilai atau jumlah promosi penjualan yang

diberi konsumen.

4. Waktu promosi adalah lamanya promosi yang dilakukan oleh

perusahaan.

5. Ketepatan atau kesesuaian sasaran promosi merupakan faktor yang

diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan.

2.4 Perilaku Konsumen

Kotler (2000:223) mengemukakan bahwa:

“Titik tolak memahami pembeli adalah model rangsangan-
rangsangan.Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke dalam
kesadaran pembelian. Karakteristik dan proses pengambilan
keputusan pembeli menghasilkan keputusan pembelian tertentu.
Tugas manajer adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran
pembelian antara datangnya stimuli luar dan keputusan pembelian.”

Rangsangan pemasaran (marketing stimuli) terdiri dari:

1. Produk (product) yaitu produk apayang secara tepat diminati oleh

konsumen,baik kualitas maupun kuantitasnya.

2. Harga (price) yaitu seberapa besar harga sebagai pengorbanan

konsumendalam memperoleh manfaat produk yang diinginkan.

3. Distribusi (place) yaitu bagaimana pendistribusian barang sehingga

produkdapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah.

4. Promosi (promotion) yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan

sehingga keunggulan produk dapat disampaikan kepada konsumen.

Menurut Setiadi (2008: 11), faktor yang mempengaruhi perilaku

konsumen adalah:

a. Faktor-faktor Kebudayaan

1) Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari

keinginandan perilaku seseorang.Bila mahkluk-mahkluk lainnya

bertindakberdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya

dipelajari. Seoranganak yang sedang tumbuh mendapatkan
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seperangkat nilai, persepsi,preferensi, dan perilaku melalui suatu

proses sosialisasi yang melibatkankeluarga dan lembaga-lembaga

sosial penting lainnya.

2) Sub-Budaya

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya – sub-budaya yang

lebih kecilyang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang

lebih spesifik untukpara anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan

menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok

keagamaan, kelompok ras, area geografis.

3) Kelas Sosial

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang

tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai,

minat, dan perilaku yang serupa.

b. Faktor-faktor Sosial

1) Kelompok Referensi

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap

sikap atau perilaku seseorang.Para pemasar berusaha

mengidentifikasikan kelompok-kelompok referensi dari

konsumen sasaran mereka. Orangumumnya sangat dipengaruhi

oleh kelompok referensi mereka pada tiga cara. Pertama,

kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan

gaya hidup baru. Kedua, mereka juga mempengaruhi sikap dan

konsep jati-diri seseorang karena orang tersebut umumnya ingin

“menyesuaikan diri”. Ketiga, mereka menciptakan tekanan untuk

menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi pilihan produk dan

merekseseorang.

2) Keluarga

Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan

pembeli.Pertama adalah keluarga orientasi, yang merupakan
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orangtua seseorang.Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup

anak-anak sesseorang keluargamerupakan organisasi pembeli dan

konsumen yang paling penting dalamsuatu masyarakat dan telah

diteliti secara intensif.

c. Faktor Pribadi

1) Umur dan Tahapan Dalam Siklus Hidup

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup

keluarga.Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi

tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.Orang-orang

dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu

pada saat mereka menjalani hidupnya.

2) Pekerjaan

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok

pekerja yangmemiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan

jasa tertentu.

3) Keadaan Ekonomi

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri

daripendapatan yang dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan

polanya),tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang

mudah dijadikan uang),kemampuan untuk meminjam dan sikap

terhadap mengeluarkan lawan menabung.

4) Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup dunia yang

diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang.Gaya

hidup menggambarkan “seseorang secara keseluruhan” yang

berinteraksi dengan lingkungan.Gaya hidup juga mencerminkan

sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.

5) Kepribadian dan Konsep Diri

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang

responnya terhadap lingkungan yang relatif
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konsisten.Kepribadian dapat merupakan suatu variabel yang

sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen.

d. Faktor-faktor Psikologis

1) Motivasi

Beberapa kebutuhan bersifat biogenik.Kebutuhan ini timbul dari

suatu keadaan fisiologis, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak

nyaman.Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat pfikogenik

yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu,

seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau

kebutuhan diterima.

2) Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih,

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang

dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama

karena adanya tiga proses persepsi yaitu perhatian yang selektif,

gangguan yang selektif, dan mengingat kembali yang selektif.

Faktor-faktor persepsi ini –yaitu perhatian, gangguan, dan

mengingat kembali yang selektif- berarti bahwa para pemasar

harus bekerja keras agar pesan yang disampaikan diterima.

3) Proses Belajar

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang

yang timbul dari pengalaman.

4) Kepercayaan dan Sikap

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki

seseorangterhadap sesuatu.
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2.5 Pengambilan keputusan pembelian konsumen

2.5.1 Pengertian Keputusan Pembelian

Dalam melakukan suatu tindakan konsumen harus mengambil suatu

keputusan. Keputusan seorang konsumen akan dilanjutkan dengan aksi.

Menurut Kotler dan keller (2007:220) pengertian keputusan pembelian

sebagai berikut :

“Beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum

melakukan keputusan pembelian suatu produk.”

Sedangkan menurut Fandi Tjiptono (2008:156), yaitu :

“keputusan pembelian konsumen merupakan tindakan individu yang

secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam usaha

memperoleh dan menggunakan suatu produk atau jasa yang

dibutuhkan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan

konsumen adalah suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif

penyelesaian masalah yang dikumpulkan oleh seorang konsumen, dan

mewujudkannya dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah proses tersebut, barulah

konsumen dapat mengevaluasi pilihannya, dan menentukan akan sikap yang

diambil selanjutnya.

2.5.2 Proses pengambilan keputusan

Kegiatan pembelian merupakan suatu rangkaian tindakan fisik maupun

mental yang dialami seorang konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut

Kotler dan Keller dalam buku Manajemen Pemasaran (2007:185) diterjemahkan

oleh Benyamin Molan mengemukakan proses keputusan pembelian yang

dilakukan konsumen yaitu:
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Gambar 2.2

Model Lima Tahap Proses Pengambilan Keputusan

Sumber : Kotler (2007:224)

1. Pengenalan Masalah

Proses dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan

tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal (lapar, haus, dsb) dan eksternal

(menonton iklan televisi).

Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan

tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen.Mereka

kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat

konsumen.Ini sangat penting pada pembelian dengan kebiasaan memilih

(discretionary).Misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan dan opsi

hiburan.Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli potensial

memberikan pertimbangan yang serius.

2. Pencarian Informasi

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan mendorong untuk mencari

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membaginya kedalam dua level

rangsangan, suatu pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan penguatan

perhatian.Pada level ini, orang hanya peka pada informasi produk.Pada level

selanjutnya, orang itu mulai aktif mencari informasi bacaan, menelpon teman dan

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu.

Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi

yang utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relative setiap sumber

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

Perilaku Pasca
Pembelian
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tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi dapat di

golongkan pada empat kelompok :

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga, kenalan.

b. Sumber komersial : iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko.

c. Sumber publik : Media massa, organisasi penentu peringkat konsumen.

d. Sumber pengalaman : penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk.

3. Evaluasi Alternatif

Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru yang

memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif

yaitu, model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk

dengan sadar dan rasional.

Beberapa konsep dasar yang membantu kita memahami proses evaluasi

konsumen. pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen

mencari manfaat tertentu dari suatu produk sebagai sekumpulan atribut dengan

kemampuan yang berbeda-beda dalam mencari manfaat yang digunakan untuk

memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan Pembelian

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk referensi atas merek-merek

yang ada didalam kumpulan pilihan.Konsumen juga dapat membentuk niat untuk

membeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian,

konsumen dapat mengambil lima sub-keputusan : merek, dealer, kualitas, waktu,

dan metode pembayaran.

5. Perilaku pasca pembelian

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena

memperhatikan fitur-fitur yang mengganggu atau hal-hal yang menyenangkan

tentang merek lain. Dan akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung

keputusannya. Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan evaluasi
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yang mengukuhkan pilihan konsumen dan membantu dia merasa aman dengan

merek.

Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk dibeli.Harus

memantau kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian

produk pasca pembelian.

 Kepuasan Pasca Pembelian

Kepuasan pasca pembelian adalah fungsi dari beberapa sesuainya

harapan pembeli produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah dari

pada harapan, pelanggan akan kecewa, jika ternyata akan sesuai

dengan harapan, pelanggan akan pua, jika melebihi harapan pembeli

akan sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan membedakan apakah

pembeli akan membeli kembali produk tersebut dan membicarakannya

hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang

produk tersebut dengan orang lain.

 Tindakan Pasca Pembelian

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi

perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen puas, mereka akan

menunjukan kemungkinan membeli kembali produk tersebut. Para

konsumen yang tidak puas mungkin akan membuang produk tersebut.

Mereka mungkin akan melakukan tindakan tindakan public seperti

mengajukan keluhan pada produk tersebut. Komunikasi pasca

pembelian dengan pembeli ternyata menghasilkan dengan

berkurangnya pengembalian produk dan pembatalan lainnya.

 Pemakaian dan Pembuangan Pasca Pembelian

Para pemasar juga harus memantau cara pembeli memakai dan

membuang produk tertentu. Dalam kasus ini, konsumen harus

diyakinkan tentang keuntungan penggunaan secara lebih teratur, dan

rintangan potensial terhadap penggunaan yang ditingkatkan harus

diatasi. Jika para konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus
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mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut

dapat merusak lingkungan.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan

acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah penelitian

sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya:

Tabel 2.3 Contoh Penelitian Sebelumnya

No Judul
Metode

Penelitian
Variabel Hasil & Kesimpulan

1 Pengaruh Periklanan,

Promosi Penjualan, dan

Publisitas Terhadap

Keputusan Pembelian

Susu Nutrilion di Kota

Padang

(Irwandi Sugianto)

Deskriptif X1 = Periklanan

X2= Promosi

Penjualan

X3 = Publisitas

Y = Keputusan

Pembelian

Variabel Periklanan

dan Promosi

Penjualan

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap keputusan

pembelian

2 Pengaruh Promotion

Mix Terhadap

Keputusan Pembelian

Konsumen Pada

Matahari Department

Store Kediri

(Meiriska Setyowati)

Accindental

sampling

Promotion Mix :

X1= Advertising

X2 = Personal

Selling

X3 = Publisitas

X4 = Promosi

Penjualan

Y = Keputusan

Pembelian

Promotion Mix yang

terdiri dari

Advertising,

Personal Selling,

Publisitas, dan

Promosi Penjualan

berpengaruh

terhadap keputusan

pemblian

3 Pengaruh Periklanan

dan Promosi Penjualan

terhadap Keputusan

Partal least

square (PLS),

Structural

X1 = Periklanan

X2 = Promosi

Penjualan

Periklanan

berpengaruh positif

namun tidak
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pembelian PT. Axiata

(Pricilla Natalia dan

Mumuh Mulyana)

Equation

Modelling

(SEM)

Y = Keputusan

Pembelian

signifikan terhadap

keputusan

pembelian. Promosi

penjualan

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap keputusan

pembelian

4 Pengaruh Bauran

Promosi terhadap

Keputusan Pembelian

garam Lososa PT.

Garam (Persero) di Kota

Padang

(Vebriina Putri

Risman)

Cluster

Proporsional

random

sampling

Bauran Promosi :

X1 = advertising

X2 = Sales

Promotion

X3 = Public

Relation

X4 = Personal

Selling

Y = Keputusan

Pembelian

Iklan dan Promosi

Penjualan
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2.7 Pengaruh Iklan terhadap Keputusan Pembelian

Suatu presentasi penjualan yang baik, mendomonstrasikan, atau iklan

menciptakan minat terhadap produk dan kemudian, dengan menggunakan ilustrasi

bagaimana fitur produk akan memuaskan kebutuhan konsumen, maka akan

tercipta tindakan pembelian (Lamb,Hair, dan Mcdaniel, 2001:159). Dan iklan

dinilai berkualitas apabila pesan-pesan yang disampaikan mampu mendapat

perhatian, menarik minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan

tindakan.Tujuan akhir dari periklanan adalah mendapatkan seseorang untuk

membeli produk atau jasa yang ditawarkan, dengan menciptakan keputusan

pembelian konsumen.

Periklanan merupakan salah satu cara pemasaran yang efektif karena

media periklanan terdiri dari berbagai bentuk, dapat melalui media cetak maupun

elektronik, sehingga dapat menjangkau daerah pemasar yang luas serta dibaca

atau dilihat oleh banyak masyarakat.

2.8 Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian

Manusia terbuka terhadap banyak stimuli atau rangsangan seperti

sentuhan, suasana, aroma, rasa dan lain-lain, stimuli tersebut dapat kita terima

melalui indra kita. Rangsangan atau stimuli ini akan menarik perhatian konsumen

terhadap keberadaan suatu produk. Karena itu pemasar harus mengadakan sesuatu

yang khusus untuk menarik perhatian konsumen.

Cabang Tendean

(Michael N Lontoh)

Penjualan

X4 = Hubungan

Masyarakat

H5 = Pemasaran

Langsung

Y = Keputusan

Pembelian

Keputusan

Pembelian
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Menurut Kotler yang dikutip oleh Benyamin Molan (2005:229)

perusahaan-perusahaan menggunakan alat promosi penjualan untuk memperoleh

tanggapan pembeli yang lebih kuat dan lebih capat.Untuk memahaminya para

pemasar harus mengetahui kegunaan, persepsi, preferensi, dan perilaku belanja

pelanggan sasaran mereka.Seluruh alat-alat promosi penjualan sangat berpengaruh

terhadap keputusan pembelian konsumen.Promosi Penjualan merupakan suatu

rangsangan yang dapat menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian

lebih banyak lagi.

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.9.1 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan tentu akan menggunakan strategi-strategi promosi yang

akan menunjang perusahaan, agar perusahaan terus berkembang dan juga tetap

mampu bersaing dengan perusahaan sejenis. Promosi itu sendiri ditujukan untuk

menyampaikan pesan pada masyarakat untuk dapat lebih mengenal produk

tersebut.

Definisi promosi menurut Swastha dan irawan (2008:349), menyatakan:

“Promosi sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan permintaan.”

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa promosi adalah suatu arus

informasi yang diwujudkan untuk dapat menciptakan permintaan yakni

permintaan dari konsumen.

Sedangkan menurut Simamora (2008:245), menyatakan :

“Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk

menginformasikan (inform), membujuk (persuade), atau
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mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan

organisasi, individu atau rumah tangga.”

Dengan demikian, peranan promosi bukan hanya menginformasikan saja

melainkan membujuk konsumen juga mengingatkan tentang produk tersebut.

Didalam promositerdapat bauran promosi (promotion mix). Dalam

promotion mix ini ada 5 aktivitas yang akan dibahas. Kotler yang dialih

bahasakan oleh Benyamin Molan (2008:48) mengemukakan definisi aktivitas-

aktivitas tersebut, yaitu :

1. Periklanan(Advertising)

Setiap bentuk presentasi yang bukan dilakukan orang dan promosi

gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan.

2. Promosi Penjualan(Sales Promotion)

Berbagai jenis insentif jangka pendek untuk mendorong orang

mencoba atau membeli produk atau jasa.

3. Hubungan Masyarakat(Public Relation)

Berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau

melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya.

4. Penjualan Tatap muka (Personal Selling)

Interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan

maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan

memperoleh pemesanan.

5. Pemasaran Langsung(Direct Marketing)

Penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail atau internet untuk

berkomunikasin langsung atau meminta tanggapan atau berdialog

dengan pelanggan tertentu dan calon pelanggan.

Salah satu bagian dari promosi yaitu Periklanan (advertising) dan Promosi

Penjualan (sales promotion).
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Definisi Periklanan (advertising) menurut Lee dan Johnson (2007:3-4)

“Periklanan adalah komukasi komersil dan personal tentang sebuah
organisasi dan produk-produknya yang ditrasmisikan ke suatu
khalayak target melalui media bersifat masal seperti televisi, radio,
Koran, majalah, direct mail (pengeposan langsung), reklame luar
ruang atau kendaraan umum.”

Menurut Kassali (2007:11):

“Pengertian periklanan adalah keseluruhan yang meliputi penyiapan,

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan.”

Menurut Terence A. Shimp (2006:261-264)fungsi periklanan ada 5, yaitu:

1. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “informasi” (Informing),

mengkomunikasikan informasi produk, cirri-ciri dan lokasi penjualan

2. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “persuasi” (Persuading),

membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu atau

mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan tersebut.

3. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “pengingat” (Reminding), terus-

menerus mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk

sehingga mereka tetap akan membeli produk yang diiklankan tanpa

memperdulikan merek pesaingnya.

4. Periklanan menjalankan sebuah fungsi “nilai tambah” (Adding value),

yaitu, dimana perusahaan dapat memberikan nilai tambah dalam tiga

hal, yaitu inovasi, kualitas, dan persepsi, tiga hal tersebut yang akan

dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada

“persepsi” konsumen.

5. Periklanan memberikan sebuah fungsi “membantu” upaya perusahaan

(Assisting other company efforts), yaitu sebagai pendamping yang

memfasulitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses

komunikasi pemasaran.
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Gambar 2.3

Fungsi Periklanan

g

Sumber: Terrence A. Shimp (2006:261-264)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa periklanan (Advertising)

bertujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, atau memperkuat

konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian, karena media periklanan

tidak hanya sebagai cara mengenalkan produk perusahaan, tetapi sebagai media

pelayanan bagi pelangga. Hal tersebut dikarenakan periklanan mempunyai

pengaruh berkelanjutan yang berlangsung secara terus-menerus antara konsumen

dan dapat memicu pembelian segera.Iklan saat ini juga merupakan ajang

kompetisi bagi tiap-tiap merek produk untuk menjatuhkan produk pesaingnya,

menurut Kotler & Koller(2009:224).

Promosi penjualan pada dasarnya merupakan pemberian atau penggunaan

insentif untuk mendorong penjualan produk yang ditawarkan oleh perusahaan

baik itu berupa barang atau jasa.Promosi penjualan yang terdiri dari alat insentif

beraneka raga mini dirancang untuk jangka pendek dan untuk merangsang

pembelian produk tertentu lebih cepat dan lebih banyak oleh konsumen. Adapun

pengertian promosi penjualan menurut Belch and Belch (2009) menyatakan :

“Promosi penjualan sebagai aktivitas promosi yang memberikan

keuntungan pada penjualan , dan dapat meningkatkan volume

penjualan dengan segera.”

Berdasarkan dari definisi di atas bahwa kegiatan sales promotin sangat

menguntungkan bagi perusahaan.Karena dapat meningkatkan penjualan.

Informing Persuading Reminding Adding Value Informing
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Adapun tujuan dari promosi penjualan (Sales promotion) menurut Kottler

(2009), yaitu :

1. Menarik konsumen baru guna melakukan uji coba terhadap suatu produk.

Cara ini bisa ditempuh dengan menawarkan harga produk dengan murah

atau buy one get one.

2. Memberikan penghargaan pada pelanggan yang loyal

3. Peningkata frekuensi dan kuantitas pembelian. Dengan adanya diskon atau

buy one get one. Konsumen akan lebih tertarik untuk membeli lebih sering

produk suatu perusahaan.

4. Memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship, karena

melalui promosi penjualan yang diadakan akan mampu terus-menerus

mengingatkan konsumen akan merek suatu produk sehinggan dapat

membentuk image produk tersebut secara tidak langsung membangun

hubungan dengan pelanggan.

Didalam proses keputusan pembelian terdapat proses dari keputusan

pembelian. Berikut proses dari keputusan pembelian:

Gambar 2.4

Proses Keputusan Pembelian

Sumber : Kotler (2007:224)

Berikut Rinciannya:

1. Pengenalan Masalah

Proses membeli dimulai dari pengenalan masalah atau kebutuhan. Kebutuhan

itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam maupun luar dirinya.

2. Pencarian Informasi

Pengenalan
Masalah

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian

m

Perilaku Pasca
Pembelian
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Setelah mengenal kebutuhan yang dihadapinya, konsumen akan mencari

informasi lebih lanjut.

 Evaluasi Alternatif

Setelah melalui tahap pencarian informasi, konsumen akan memilih

sejumlah merek yang dapat dipilih.

 Keputusan Pembelian

Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen membentuk piliha

merek diantara beberapa merek yang tergabung dalam perangkat

pilihan.

 Perilaku Pasca Pembelian

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa

tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. Dan pada saat itu lah konsumen

memutuskan akan membeli ulang atau tidak.

Berdasarkan Uraian tersebut dapat dihubungkan dengan mengemukakan

kerangka pemikiran yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu

sebagai berikut:

Gambar 2.5

Skema  Kerangka Pemikiran

Pengaruh Iklan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian

Iklan

(Variabel X1)

Promosi Penjualan

(Variabel X2)

Keputusan

Pembelian

(Variabel Y)
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2.9.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah :

Ho1: Tidak ada pengaruh antara iklan terhadap keputusan pembelian

pada produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota

Bandung.

Ha1: Ada pengaruh antara iklan terhadap keputusan pembelian pada

produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung.

Ho2: Tidak ada pengaruh antara promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian pada produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan

kota Bandung.

Ha2: Ada pengaruh antara promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian pada produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan

kota Bandung.

Ho3: Tidak ada pengaruh antara iklan dan promosi penjualan terhadap

keputusan pembelian secara parsial dan simultan pada produk Teh

Pucuk Harum di Bumi panyileukan kota Bandung.

Ha3: Ada pengaruh antara iklan dan promosi penjualan terhadap

keputusan pembelian secara parsial dan simultan pada produk Teh

Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung.


