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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Pemasaran  

Secara umum pemasaran mencakup aktivitas-aktivitas yang sangat luas seperti 

aktivitas penjualan, penelitian pemasaran, merencanakan saluran distribusi, 

merencanakan kebijakan harga, kebijakan promosi dan lain-lain. Dibawah ini 

dijelaskan pengertian pemasaran dari beberapa ahli, diantaranya adalah Kotler dan 

Keller (2007:27) mengatakan pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. 

 

Salah satu terpendek definisi baik pemasaran adalah memenuhi kebutuhan 

menguntungkan. Sedangkan pemasaran menurut Kurtz (2008:7) mengungkapkan 

bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan berkomunikasi dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dalam organisasi andil stakeholder. Dari kedua 

definisi tersebut peneliti sampai pada pemahaman bahwa pemasaran adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial serta memberikan 

nilai kepada manusia yang berguna untuk mengelola hubungan manusia 
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2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Suatu perusahaan akan menjadi sukses apabila di dalamnya ada kegiatan 

manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun menjadi pedoman 

dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak dimulainya proses 

produksi hingga barang sampai pada konsumen peran manajemen pemasaran 

tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan khususnya dan konsumen pada 

umumnya. Mullins and Walker (2010:14) menjelaskan manajemen pemasaran 

adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan program-program yang melibatkan konsepsi, penetapan 

harga, promosi dan distribusi produk, jasa dan ide-ide yang dirancang untuk 

menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan target 

pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti sampai pada pemahaman bahwa manajemen 

pemasaran merupakan proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan program yang melibatkan konsep 

pemasarandan ide yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Dalam manajemen pemasaran terdapat variabel – variabel pemasaran yang tidak 

dapat terpisahkan yaitu bauran pemasaran. 

 

2.1.1.1 Pengertian Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran meliputi kombinasi variabel-variabel pemasaran yang saling 

berhubungan satu sama lain yang mencakup empat hal yaitu product, price, 

promotion  dan place. Dibawah ini dijelaskan pengertian bauran pemasaran dari 
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beberapa ahli, diantaranya adalah, menurut Kotler dan Armstrong  (2007:51) 

mengatakan bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang 

memadukan perusahaan untuk menghasilkan renspons yang diinginkan target 

pasar. Menurut Saladin (2007: 3) mendefinisikan bauran pemasaran adalah bauran 

pemasaran (marketing mix) adalah serangkaian dari variable pemasaran yang 

dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar 

sasaran. Rangkaian variabel atau unsur-unsur itu adalah: unsur produk (product), 

unsur harga (price), unsur promosi (promotion), dan unsur tempat (place). 

 

2.1.2 Pengertian Promosi 

Kegiatan promosi dalam perusahaan merupakan bagian terpenting disamping 

variabel lainnya yaitu produk, harga, dan lokasi perusahaan. Suatu produk tidak 

akan berguna selama produk tersebut tidak sampai ke tangan konsumen yang 

membutuhkan dan tentunya konsumen tidak akan mengetahui akan keberadaan 

produk jika tanpa adanya kegiatan promosi. Dengan adanya kegiatan promosi 

secara tidak langsung perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan 

dari produk tersebut, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk 

dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dari produk 

tersebut. Maka dari itu promosi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi awal 

antara perusahaan dan konsumen serta sebagai salah satu media untuk 

memperkenalkan produk kepada konsumen agar mengetahui akan keberadaan 

produk perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan pengertian promosi menurut 

beberapa pendapat para ahli. Kurtz (2008:490 ) mengatakan promosi adalah 

komunikasi antara pembeli dan penjual, fungsi menginformasikan, membujukdan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Promosi menurut Saladin 
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(2007:123), promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat 

produk tersebut. 

 

2.1.2.1  Pengertian Bauran Promosi  

Promosi sebagai alat untuk menyebarkan informasi memiliki beberapa komponen 

yang terdapat dalam bauran promosi. Bauran promosi menjadi pilihan komunikasi 

yang terdiri dari kombinasi promosi yang digunakan oleh perusahaan yang apabila 

mendapat tanggapan positif akan menguntungkan perusahaan. Berikut ini 

merupakan pengertian bauran promosi menurut beberapa para ahli adalah. Kotler 

dan Armstrong (2012:408) mengungkapkan bahwa bauran promosi atau bauran 

komunikasi pemasaran adalah campuran khusus alat promosi yang digunakan 

perusahaan untuk persuasif mengkomunikasikan nilai pelanggan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. 

 

Lupiyoadi (2008 :120) yang mengatakan bauran promosi mencakup aktivitas 

periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat 

(public relations), pemasaran mulut kemulut (word of mouth) pemasaran langsung 

(direct marketing) dan periklanan. Bauran promosi memiliki elemen-elemen yang 

dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Subbab peneliti akan lebih 

banyak menuliskan teori mengenai bagian dari bauran promosi yaitu penjualan 

perseorangan yang behubungan dengan judul skripsi yang diambil.  
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2.1.2.2  Pengertian Penjualan Perseorangan 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009: 408) mengemukakan bahwa penjualan 

perseorangan yaitu, perseorangan penjualan adalah presentasi pribadi oleh tenaga 

penjualan perusahaan untuk tujuan membuat penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. Saladin (2007:139) mengemukakan bahwa 

penjualan tatap muka (penjualan perseorangan) adalah presentasi lisan dalam 

suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan 

menciptakan penjualan. Alma (2007:185) menjelaskan penjualan perseorangan 

adalah presentasi lisan dalam percakapan dengan satu atau lebih calon pembelian 

untuk tujuan membuat penjualan. 

 

Berdasarkan definisi diatas sampai pada pemahaman bahwa penjualan 

perseorangan merupakan satu-satunya promosi yang menyajikan presentasi 

pribadi dalam bentuk percakapan langsung saling bertatap muka antara penjual 

dengan satu atau lebih pembeli dimana penjualan penjualan perseorangan dapat 

membujuk atau mempengaruhi pembeli dengan tujuan tercipta suatu penjualan. 

Penjualan personal melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih sehingga 

kedua belah pihak dapat saling memperhatikan kebutuhan secara karakteristik dari 

dekat dan segera membantu penyesuaian selain ini juga menyebabkan hubungan 

dari relasi dagang hingga persahabatan. 

 

2.1.2.3 Tujuan Penjualan Perseorangan  

Salah satu tujuan tenaga penjual adalah melakukan penjualan dengan bertemu 

langsung dimana seorang penjual dari suatu perusahaan langsung menemui 

nasabah untuk menawarkan produknya. Penjualan dengan tatap muka hanya salah 
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satu dari beberapa tujuan penting lainnya. Tujuan-tujuan penjualan perseorangan 

menurut Assauri (2004:122), yaitu : 

1. Mengadakan analisis pasar 

Termasuk juga mengadakan peramalan tentang penjualan yang akan datang, 

mengetahui dan mengawasi para pesaing dan memperhatikan lingkungan 

terutama lingkungan sosial dan ekonomi.  

2. Menentukan calon pembeli  

Mencari calon pembeli yang potensial, menciptakan pesanan baru dari 

pelanggan yang sudah ada dan mencari tahu keinginan pasar. 

3. Mengadakan komunikasi 

Komunikasi ini merupakan tujuan yang paling utama dari penjualan 

perseorangan.Tujuan disini tidaklah menitik beratkan untuk membujuk atau 

mempengaruhi, tetapi memulai dan melangsungkan pembicaraan secara 

ramah tamah kepada pelanggan atau calon pembeli. Komunikasi yang bersifat 

membujuk hanya merupakan salah satu elemen saja dari fungsi komunikasi. 

4. Memberikan pelayanan  

Dapat diwujudkan dalam bentuk konsultasi menyangkut keinginan dan 

masalah-masalah yang dihadapi pelanggan, memberikan jasa teknis, 

memberikan bantuan keuangan misalnya berupa bantuan kredit dan 

melakukan pengiriman barang sampai ketempat pemesanannya. 

5. Memajukan pelanggan  

Dalam mewujudkan langganan, tenaga penjual bertanggung jawab atas semua 

tugas langsung yang berhubungan dengan pelanggan, hal ini dimaksudkan 

untuk menguraikan tugasnya agar dapat meningkatkan keuntungan. Dalam 
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tujuan ini termasuk juga memberikan saran secara pribadi seperti saran 

tentang masalah pengawasan persediaan, promosi, pengembangan produk dan 

kebijakan harga. Dengan memajukan pelanggan ini dimaksudkan penjual 

dapat diharapkan adanya peningkatan dalam volume penjualan.  

 

2.1.2.4  Fungsi Penjualan Perseorangan 

Tjiptono (2008: 224 ) mengemukakan penjualan perseorangan memiliki beberapa 

fungsi yaitu:  

1. Pencarian yaitu  mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka.  

2. Penargetan yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli.   

3. Berkomunikasi yaitu memberi informasi mengenai produk perusahan kepada  

    pelanggan.  

4. Penjualan yaitu mendekati, mempresentasikan dan mendemontrasikan,  

    mengatasi penolakan, serta menjual produk kepada pelanggan.  

5. Pelayanan yaitu memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan.  

6. Informasi gathering yaitu melakukan riset dan intelijen pasar.  

7. Mengalokasikan yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju.  

 

2.1.2.5 Bentuk-Bentuk Penjualan Perseorangan 

Kotler dan Keller (2012: 304) mengemukakan bahwa tenaga penjual berfungsi 

sebagai mata rantai kritis antara sebuah perusahaan dan pelanggan. Berikut ini 

beberapa bentuk penjualan perseorangan:  

a. Pengirim (Deliverer) 

Wiraniaga yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk  
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b. Penerimaan Pesanan (Order Taker) 

Tenaga penjual yang bertindak sebagai penerima pesanan-pesanan perusahaan 

atau sebagai bentuk penerimaan pesanan di luar perusahaan. 

c. Pembawa Misi (Missionary) 

 Tenaga penjual ini tidak diharapkan atau tidak diizinkan untuk menerima 

pesanan, tetapi tugas utamanya adalah membangun kehendak baik atau 

mendidik pemakai atau calon pemakai.  

d.Teknisi (Technical) 

Wiraniaga yang mempunyai tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. 

e. Pencipta Permintaan (Demand Creator) 

Tenaga penjual yang mengandalkan metode kreatif untuk menjual produk 

berwujud atau produk tidak berwujud. 

f. Penjual Solusi  (Solution Vendor ) 

Wiraniaga yang keahliannya ada dalam memecahkan masalah pelanggan, 

sering berkaitan dengan sistem produk perusahaan tersebut.  

 

2.1.2.6 Tahap-tahap Penjualan Perseorangan 

Kotler dan Keller (2012: 272) mengatakan bahwa penjualan perseorangan 

memiliki beberapa tahap yaitu: 

1. Pendekatan  

Wiraniaga harus belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan calon 

pelanggan (apa yang diperlukan pelanggan, siapa yang terlibat dalam 

keputusan pembelian) dan pembelinya (karakteristik pribadi dan gaya 

pembelian). Wiraniaga harus menerapkan tujuan kunjungan: 

mengkualifikasikan calon pelanggan, mengumpulkan informasi dan 
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melakukan penjualan segera. Tugas lain adalah memilih pendekatan kontak 

terbaik.  

2. Presentasi dan Demonstrasi  

Wiraniaga menyampaikan “kisah” produk kepada pembeli, menggunakan 

pendekatan fitur, keunggulan (advantage), manfaat (benefit), dan nilai 

(value)(FABV). 

3. Mengatasi Keberatan  

Pelanggan biasanya mengajukan keberatan, Resistensi psikologis meliputi 

resistensi terhadap interferensi, preferensi terhadap sumber pasokan atau 

merek yang sekarang digunakan, apatis, tidak tersedia melepaskan sesuatu, 

hubungan tidak menyenangkan yang diciptakan oleh wiraniaga, ide yang 

sudah ditentukan sebelumnya, ketidakpuasan untuk mengambil keputusan, 

dan sikap nerotik terhadap uang. Resistensi logis bisa berupa keberatan 

terhadap harga, jadwal pengiriman, atau karakteristik produk atau perusahaan  

4. Penutupan  

Tanda penutupan dari pembeli meliputi tindakan fisik, pernyataan atau 

komentar, dan pertanyaan. Wiraniaga dapat menanyakan pesanan, mereka 

pitulasi poin-poin yang telah disepakati, menawarkan untuk membantu 

menulis pesanan,bertanya apakah pembeli menginginkan produk A atau B, 

membantu pembeli mengambil pilihan kecil seperti warna atau ukuran atau 

menunjukkan kerugian apa yang dapat dialami pembeli jika tidak melakukan 

pemesanan sekarang.   

5. Tindak Lanjut dan Pemeliharaan  
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Tindak lanjut dan pemeliharaan diperlukan untuk memastikan kepuasan 

pelanggan dan terulangnya kerja sama. Segera setelah menutup penjualan, 

wiraniaga harus menyatukan semua data yang diperlukan tentang waktu 

pengiriman, syarat pembelian, dan masalah penting bagi pelanggan. 

 

2.1.3 Keputusan Pembelian  

Keputusan pembelian dalam suatu bisnis merupakan hal yang ditunggu-tunggu 

oleh produsen. Keputusan untuk membeli suatu produk barang ataupun jasa 

timbul karena adanya dorongan emosional dari dalam diri maupun pengaruh dari 

orang lain. Menurut Kotler dan Keller (2012: 184 ) proses pembelian konsumen 

ada 5 tahap seperti yang dapat terlihat dari gambar diberikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model tahap proses pembelian 

Sumber:Kotler dan Keller (2012:184) 

 

 

1. Pengenalan Masalah  

Pengenalan masalah 

Pencarian informasi 

Evaluasi alternatif 

Keputusan pembelian 

Prilaku pasca pembelian 
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Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan inernal atau eksternal. Dengan 

ransangan internal salah satu dari kebutuhan normal seseorang  rasa lapar, 

haus,seks naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan atau kebutuhan 

bisa timbul akibat rangsangan eksternal.  

2. Pencarian informasi  

Ternyata konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Survey 

memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua 

konsumen hanya melihat. Sumber informasi utama di mana konsumen dibagi 

menjadi empat kelompok : 

a. Pribadi : Keluarga, teman, tetanggan, rekan. 

b. Komersial : Iklan, situs web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan  

c. Publik : Media massa, organisasi pemeringkatan konsumen.  

d. Eksperimental : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

3.  Evaluasi Alternatif  

Tidak ada proses tunggal dan sederhana yang digunakan oleh semua 

konsumen atau oleh salah satu konsumen dalam semua situasi pembelian. 

Keadaan ini berarti setiap konsumen pasti memiliki beberapa alternatif 

sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan. Konsep dasar dari proses evaluasi 

konsumen adalah yang pertama konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. 

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

konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 
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1. Keputusan pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam  

kumpulan pilihan.Konsumen mungkin juga membentuk maksud 

untukmembeli merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud 

pembelian,konsumen dapat membentuk lima sub keputusan : merek (mereka), 

penyalur (penyalur 2), waktu (akhir minggu) dan metode pembayaran (kartu 

kredit). Ada enam keputusan yang dilakukan oleh pembeli, yaitu : 

1) Pilihan Produk  

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau 

menggunakan menggunakan uangnya untuk tujuan yang lain. Dalam hal 

ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang 

berminat membeli sebuah produk serta alternatif yang mereka 

pertimbangkan. 

2) Pilihan Merek  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal 

ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah 

merek. 

3) Pilihan Penyalur  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan 

penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, 
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persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat 

dan lain sebagainya. 

4)Waktu Pembelian  

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-

beda, misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua 

minggu sekali, tiga minggu sekali atau sebulan sekali.  

5)Jumlah Pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk 

yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan mungkin 

lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya 

produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. 

6)Metode Pembayaran  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang 

akan dilakukan dalam pengambilan keputusan konsumen menggunakan 

produk atau jasa. Saat ini keputusan pembelian dipengaruhi oleh tidak 

hanya aspek budaya, lingkungan, dan keluarga, keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oeh teknologi yang digunakan dalam transaksi pembelian. 

2. Perilaku pasca pembelian  

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal 

menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang 

mendukung keputusannya.  
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No Judul Jurnal Nama dan Tahun Penelitian Metodologi Pembahasan 

1. Personal Selling and Social Media: 

Investigating Their Consequences to 

Consumer Buying Intention. 

Internasional Journal Conference on 

Business Management. 

(http://dx.doi.org/10.15242/ICEHM.

ED02) 

 

 

Anthony Paul C . Villamor and Roberto 

M. Arguelles, 2014.  

Indikator semua diukur 

dengan menggunakan 5-

point Likert. 

Hasili  Path analysis results  

bahwa dalam pandangan umum 

media sosial memiliki efek yang 

lebih besar untuk niat beli 

konsumen (r2 = 0,191, p = 0,01) 

dibandingkan dengan personal 

selling (r2 = 0,172, p = 0,01) 

2. Pengaruh Kualitas Produk dan 

Personal Selling Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Majalah Info Bekasi 

Vol. 4, No. 1, 2013 

 

Mohammad Rizan, Uji normalitas 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel 

kualitas produk, uji 

normalitas residual yang 

dilakukan menggunakan 

SPSS 20, uji linearitas 

yang dilakukan pada 

Kualitas Produk (X1) 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

 

a. Variabel kualitas produk 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

kepuasan pelanggan  

b. Nilai t hitung pada variabel 

kualitas produk (X1) adalah 

sebesar 4.272 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena 0,000 

< α = 0.05  

c. Variabel kualitas produk (X1) 

dan personal selling (X2) secara 

simultan mempengaruhi variabel 

kepuasan pelanggan (Y).  

3. Servicespace dan Personal Selling 

Pengaruhnya Terhadap Kepuasan 

Nasabah Tabungan Britama Bank 

BRI Cabang Manado. 

Vol.2 No.2 JUni 2014 

Michael Tumbeleka, Sjendry Loidong. a. Menggunakan uji Validitas 

dan menggunakan uji 

reabilitas koefisien alpha 

cronbach,jika koefisien 

reabilitas hasil perhitungan  

a. Servicespace dan personal selling 

secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh posotif 

signifikan pada kepuasan nasabah 

tabungan bank BRI cabang 

Manado. 

Tabel 2.2  Kajian Penelitian Terdahulu 
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No Judul Jurnal Nama dan Tahun Penelitian Metodologi Pembahasan 

   b. menunjukan angka > 0,60 

makaninstrumen yang 

bersanghkutan reliable 

Menggunakan uji 

Normalitas, menguji dalam 

model regresi. 

b.     Personal selling secara parsial 

memiliki pengaruh  positif 

signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan bank BRI 

cabang Manado. 

4 Pengaruh Personal Selling Terhadap 

Keputusan  Pembelian Produk 

Oriflame di Queneno Group 

Singaraja tahun 2014 

 
 

Desak Ketut Yunita Kusmayani1, 

Anjuman Zukhri1, Luh Indrayani, 2014 

Menggunakan uji statistik t 

melalui program SPSS 16,0 

for windows, Melalui hasil 

uji F. 

a. Variabel yang memiliki nilai paling 

tinggi adalah variabel pendekatan 

b. bahwa personal selling dari segi 

pendekatan, presentasi, 

penanganan keberatan, menutup 

penjualan berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian 

c. Presentasi berpengaruh secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian produk Oriflame di 

Queneno Group Singaraja. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung 

> ttabel atau 2,837 > 1,661 dan p-

value < 0,05 

(Lanjutan) Tabel 2.2  Kajian Penelitian Terdahulu 

 


