
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pemasaran  

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, 

dimana pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 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.  Pemasaran juga merupakan aktivitas 

yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

Kehidupan sehari – hari kita senantiasa dikelilingi oleh usaha – usaha pemasaran 

dari berbagai perusahaan yang mencoba memasarkan produk dan jasa yang 

mereka tawarkan. Semua usaha tersebut dilakukan agar konsumen tertarik 

terhadap produk mereka dan akhirnya mau melakukan pembelian. Dalam dunia 

marketing ada beberapa pendapat yang dilakukan oleh para ahli mengenai arti 

pemasaran, berikut ulasan pengertian pemasaran menurut para pakar pemasaran. 
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Menurut Kotler dan Keller (2012) pengertian pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain.  

AMA (American Marketing Association) yang dikutip oleh Kotler dan Keller 

(2012) memberikan definisi tentang pengertian pemasaran sebagai berikut : 

“ Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dengan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan 

pemangku keuntungan.” 

 

Definisi diatas sama – sama menjelaskan bahwa pemasaran adalah kegiatan suatu 

organisasi dalam menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk dan jasa 

dengan menggunakan seperangkat alat pemasaran yang disebut bauran pemasaran 

agar dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan mengelola hubungan 

pelanggan secara menguntungkan bagi organisasi. 

 

2.2   Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok dalam sebuah 

perusahaan. Sangat penting sekali manajemen pemasaran berada pada sebuah 

perusahaan karena dengan adanya manajemen pemasaran keberlangsungan 

perusahaan akan terjaga, perusahaan juga bisa mengembangkan perusahaannya 

kearah yang lebih maju, dan manajemen pemasaran digunakan untuk 



20 
 

mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai sebelum produk dihasilkan dan 

kegiatan pemasaran pun tidak berakhir pada penjualan saja tapi pasca penjualan 

pun manajemen pemasaran terus digunakan perusahaan guna mengetahui 

kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.  

 

Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012)  adalah suatu 

gabungan antara seni dengan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.3   Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau kosumen yang dipilih. Pada 

hakekatnya bauran pemasaran adalah mengelola unsur – unsur marketing mix 

supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat 

menghasilkan dan menjual produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan 

pada pelanggan dan konsumen. Berikut ini adalah pengertian bauran pemasaran 

menurut para ahli. 

 

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012) : “marketing-

mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends to produce the 
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response it wants in the target market”. Artinya seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mendapatkan respon dalam target pasar. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) ada empat variabel dalam kegiatan bauran 

pemasaran yaitu sebagai berikut : 

-  Product means the goods and service combination the company offers to the 

target market. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa perusahaan yang 

ditawarkan ke target pasar.  

-  Price is the amount of money customers must past to obtain the product. 

- Place includes company activities that make the product avaliable to target 

consumers.  

-  Promotion means activities that communicate the merits of the product and 

persuade target customers to buy it. Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

 

Dari uraian definisi diatas, semua pengertian bauran pemasaran akan berkaitan 

dengan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan dimana alat 

pemasaran yang dimaksud adalah 4P yakni produk, harga, saluran distribusi, dan 

promosi. Apabila menggunakan ke empat unsur bauran pemasaran tersebut maka 

perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dari pesaing karena dengan 

penerapan bauran pemasaran yang efektif dan efisien maka keputusan pembelian 

konsumen pun akan lebih memilih kepada produk perusahaan. 



22 
 

2.4   Promosi 

Kegiatan promosi dalam perusahaan merupakan bagian terpenting disamping 

variabel lainnya seperti produk, harga, dan saluran distribusi. Suatu produk tidak 

akan berguna jika tidak disampaikan kepada konsumen. Promosi merupakan 

variabel pemasaran yang diciptakan untuk memperkenalkan produk perusahaan 

kepada konsumen dipasar sasaran. Oleh karena itu, promosi merupakan bentuk 

komunikasi awal antara perusahaan dan konsumen serta sebagai salah satu media 

untuk memperkenalkan produk kepada konsumen agar mengetahui akan 

keberadaan produk perusahaan tersebut. 

 

Pengertian promosi menurut Alma (2007), promosi adalah usaha yang dilakukan 

oleh marketer berkomunikasi dengan calon audiens. Komunikasi adalah suatu 

proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens. Menurut Kotler dan Keller  

(2009), promosi adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung 

tentang produk dan merek yang dijual. 

 

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa promosi merupakan 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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2.5   Bauran Promosi 

Promosi sebagai salah satu alat pemasaran memiliki beberapa komponen promosi 

yang disatukan kedalam sebuah bauran promosi. Bauran promosi ini menjadi 

pilihan perusahaan ketika akan mengenalkan produknya kepada konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) definisi bauran promosi adalah sebagai 

berikut : 

“Promotion mix or marketing communication mix is the specific blend of 

promotion tools that the company uses to persuasively communicate customer 

value and build customer relationships”. 

Elemen bauran promosi yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong seperti 

pada definisi diatas adalah Advertising, Sales Promotion, Personal Selling, Public 

Relations, Direct Marketing. 

 

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa bauran promosi adalah alat 

komunikasi dalam 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, dan pemasaran langsung. 

 

2.6   Promosi Penjualan  

Promosi penjualan merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Promosi penjualan pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang 
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dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau 

jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), promosi penjualan adalah berbagai intensif 

jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. 

 Promosi penjualan menurut Utami (2008)  adalah dorongan jangka pendek untuk 

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa.  

 

Dari definisi diatas ditarik kesimpulan bahwa promosi penjualan adalah alat-alat 

insentif yang dipakai untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk 

atau jasa dengan lebih cepat dan lebih besar yang biasanya bersifat jangka pendek. 

Penggunaan promosi penjualan diyakini dapat menimbulkan motif berbelanja bagi 

pengunjung sehingga mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli baik itu 

keputusan yang direncanakan maupun yang tidak terencana. 

 

Kotler (2009) menyatakan bahwa alat-alat promosi penjualan terdiri dari: 

1. Sampel 

Sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba. 

2. Kupon 

Sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk pembelian produk 

tertentu. 
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3. Tawaran pengembalian uang (rabat) 

Tawaran untuk mengembalikan sebagian uang pembelian suatu produk 

kepada konsumen yang mengirimkan “bukti pembelian” ke perusahaan 

manufaktur. 

4. Paket Harga (transaksi potongan harga/diskon) 

Menawarkan kepada konsumen penghematan dari harga biasa suatu 

produk. 

5. Premium (hadiah pemberian) 

Barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan harga sangat 

miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. 

6. Program frekuensi 

Program yang memberikan imbalan yang terkait dengan frekuensi dan 

intensif konsumen membeli produk atau jasa perusahaan tersebut. 

7. Kontes, undian, dan permainan 

Kegiatan promosi yang memberikan konsumen peluang untuk 

memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjalanan atau barang entah 

dengan keberuntungan atau dengan usaha ekstra. 

8. Imbalan berlangganan 

Uang tunai atau hadiah lain yang ditawarkan bagi penggunaan suatu  

produk atau jasa perusahaan. Hadiah berupa uang tunai atau bentuk lain 

yang proporsional dengan loyalitas seseorang atau sekelompok pemasok. 
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9. Pengujian gratis 

Mengundang calon pembeli menguji-coba produk tanpa biaya dengan 

harapan mereka akan membeli. 

10. Garansi produk 

Janji eksplisit atau implisit penjual bahwa produk tersebut akan bekerja 

sebagaimana telah ditentukan. 

11. Promosi bersama 

Dua atau lebih merk perusahaan bekerja sama dengan kupon, 

pengembalian uang, dan kontes untuk meningkatkan daya tarik. 

12. Promosi – silang 

Menggunakan suatu merk untuk mengiklankan merk lain yang tidak 

bersaing. 

13. Point of purchase 

Display atau peragaan yang berlangsung ditempat pembayaran atau 

penjualan. 

 

Alat promosi penjualan tersebut menawarkan tiga manfaat yang berbeda dalam 

penggunaannya. Tiga manfaat berbeda yang ditawarkan alat promosi penjualan, 

menurut Kotler dan Keller  (2009) adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi  

Maksudnya promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberi 

informasi yang dapat mengarahkan konsumen pada produk. 
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2. Insentif 

Maksudnya promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, 

dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

3. Ajakan 

Maksudnya promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan 

transaksi pembelian sekarang. 

 

Keputusan-keputusan utama dalam promosi penjualan menurut Kotler dan Keller 

(2009), adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan tujuan promosi penjualan, tujuan sales promotion dibedakan 

menjadi tiga pihak sasaran ; konsumen, dari pengecer, dan bagi tenaga 

penjual. 

2. Memilih peralatan promosi, promosi penjualan meliputi peralatan untuk ; 

promosi konsumen (sampel, kupon, potongan harga, premi, hadiah), 

promosi perdagangan (potongan pembelian, iklan gabungan, pameran, dan 

kontes), promosi bagi penjualan (bonus pengecer, pertemuan penjualan, 

kupon pengecer). 

3. Mengembangkan program promosi penjualan, pemasar perlu menentukan 

besar insentif penawaran, kemudian jangka waktu promosi yang efektif, 

sarana distribusi yang digunakan dan anggaran yang tersedia. 

4. Uji coba program promosi penjualan, uji coba dilakukan sebagai 

penentuan peralatan yang digunakan telah selesai, ukuran insentif telah 
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optimal, dan metode presentasi telah efisien. Uji coba ini dilakukan pada 

kelompok konsumen tertentu dan dalam satu wilayah yang terbatas. 

5. Implementasi program promosi penjualan, perencanaan implementasi 

harus mencakup tenggang waktu dan waktu penjualan, tenggang waktu 

adalah waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan program dan 

pelaksanaannya meliputi perencanaan awal, perencanaan dan persetujuan 

dalam modifikasi dan bahan-bahan kemasan untuk dikirimkan atau 

didistribusikan ke titik penjualan, penentuan alokasi untuk didistribusi 

perorangan, pembelian, persediaan untuk produk dan pertunjukan pusat 

dan penyaluran kepada para pengecer. 

6. Evaluasi hasil promosi penjualan, terdapat empat metode yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas program promosi penjualan ; menguji data 

penjualan sebelumnya, rata-rata penelitian konsumen, dan melalui 

pengalaman. 

Menurut Sawyer&Dickson (1984) dalam penelitian Park,et.al (2013), sebuah 

promosi penjualan dapat dikategorikan sebagai promosi penjualan harga-diskon 

atau nilai tambah promosi penjualan, tergantung pada sifat insentif. 

 

Sebuah promosi penjualan harga-diskon, disajikan sebagai harga satuan, 

mendiskontokan harga sementara; metode untuk melakukan hal ini termasuk 

penggunaan kupon, potongan harga dan pengembalian uang tunai. Sebuah nilai 

tambah promosi penjualan, yang sangat mungkin terstruktur sebagai manfaat 
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terpisah karena unit yang membedakan adalah bukan harga, termasuk penggunaan 

hadiah premium dan hadiah gratis melalui imbang bonus pack. 

 

Atas dasar teori yang diberikan oleh  Sawyer & Dickson,(1984) dalam penelitian 

Park,et.al (2013), promosi penjualan dikategorikan ke dalam empat kategori yang 

berbeda yaitu :potongan harga, kupon, hadiah dan poin. 

 Potongan harga/ diskon 

Diskon harga adalah pengurangan sejumlah uang dari harga biasa selama 

periode waktu tertentu. 

 Kupon  

Kupon  mengacu pada sertifikat yang menyediakan diskon harga atau 

manfaat khusus hanya pemegang kupon itu.  

 Hadiah  

Sebuah hadiah mengacu kepada hadiah gratis untuk pembeli. 

 Poin 

Sistem poin mengkonversi sejumlah uang yang nantinya dapat digunakan 

sebagai kas. 

 

2.7   Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008)  keputusan adalah seleksi terhadap dua 

pilihan atau lebih sehingga pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika 

mengambil keputusan. Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong 
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(2012) adalah keputusan pembeli tentang pilihan merek yang akan dibeli. 

Keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Perusahaan dituntut harus mampu menanamkan sebuah kesadaran merek kepada 

konsumen ataupun konsumen potensial, karena kesadaran merek yang tinggi 

dapat mempengaruhi pilihan konsumen dalam memutuskan suatu pembelian pada 

kategori produk tertentu. 

 

Kotler (2009) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian 

dapat dibagi menjadi lima tahapan sebagai berikut: 

1.  Pengenalan Kebutuhan (Problem Recognation) 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat timbul ketika pembeli merasakan adanya rangsangan 

eksternal atau internal yang mendorong dirinya untuk mengenali 

kebutuhan. Rangsangan internal timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, 

sedangkan dorongan eksternal berasal dari luar diri manusia atau 

lingkungan. Kebutuhan mempunyai tingkat intensitas tertentu. Makin besar 

tingkat intensitasnya, maka akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk 

menguranginya dengan jalan mencari obyek baru yang dapat memuaskan 

kebutuhannya. 

2.  Pencarian Informasi (Information Search) 

     Konsumen yang merasakan rangsangan akan kebutuhannya kemudian akan 

terdorong untuk mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-
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banyaknya. Rangsangan tersebut dibagi dalam dua level. Level pertama 

adalah penguatan perhatian dimana pada level ini orang hanya sekedar 

lebih peka terhadap informasi produk.  

 

 

Level selanjutnya adalah pencarian informasi secara aktif dimana pada 

level ini orang mulai mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. Sumber informasi 

konsumen dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu sumber 

pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber eksperimental. 

Melalui pengumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber 

tersebut, konsumen kemudian dapat mempelajari merek-merek yang 

bersaing beserta fitur merek tersebut. 

3. Evaluasi Alternatif (Evaluation Of Alternative) 

    Setelah menerima banyak informasi, konsumen akan mempelajari dan 

mengolah informasi tersebut untuk sampai pada pilihan terakhir. Terdapat 

banyak proses evaluasi atau penilaian konsumen terhadap produk. Namun 

model yang terbaru adalah orientasi kognitif yang memandang konsumen 

sebagai pembuat pertimbangan mengenai produk terutama berlandaskan 

pada pertimbangan yang standar dan rasional.  

 4. Keputusan Pembelian (Purchase Decision) 

     Jika keputusannya adalah membeli, maka konsumen harus mengambil 

keputusan menyangkut merek, harga, penjual, kuantitas, waktu pembelian 

dan cara pembayaran. Keputusan tersebut tidak terpaku harus dilakukan 
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melalui proses urutan seperti diatas, dan tidak semua produk memerlukan 

proses keputusan tersebut. Misalnya barang keperluan sehari-hari seperti 

makanan tidak perlu perencanaan dan pertimbangan membeli. 

 

5.  Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

     Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau 

ketidakpuasan, hal ini akan mempengaruhi tindakan setelah pembelian. 

Apabila konsumen memperoleh kepuasan maka sikap konsumen terhadap 

produk tersebut menjadi lebih kuat atau sebaliknya. Para pemasar dapat 

melakukan sesuatu dari konsumen yang merasa puas misalnya dengan 

memasang iklan yang menggambarkan perasaan puas seseorang yang telah 

memilih salah satu merek atau lokasi belanja tertentu. Bagi konsumen yang 

tidak puas, pemasar dapat memperkecil ketidakpuasan tersebut dengan cara 

menghimpun saran pembeli untuk penyempurnaan produk, maupun 

pelayanan tambahan terhadap konsumen dan sebagainya.  

 

2.8   `Hubungan Antara Promosi Penjualan dengan Keputusan Pembelian   

Konsumen 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), promosi penjualan adalah berbagai 

intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau 

jasa. Promosi penjualan menurut Utami (2008)  adalah dorongan jangka pendek 

untuk pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 
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Menurut pendapat Sawyer & Dickson,(1984) dalam penelitian Park,et.al (2013), 

promosi penjualan dikategorikan ke dalam empat kategori yang berbeda yaitu 

:potongan harga, kupon, hadiah dan poin. Pada penelitian yang dilakukan 

Park,et.al (2013) tersebut desain kuesioner survei didasarkan pada skala 

pengukuran beberapa item diadopsi dari penelitian sebelumnya (Lee, 2007; 

Lichtenstein et Al, 1997). Timbangan untuk promosi penjualan digunakan 

fivepoint sangat setuju untuk pernyataan sangat tidak setuju. Sebuah pretest dari 

skala menyebabkan beberapa penyesuaian dari kata-kata dalam beberapa item. 

 

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong (2012) adalah keputusan 

pembeli tentang pilihan merek yang akan dibeli. Keputusan pembelian 

merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Perusahaan dituntut 

harus mampu menanamkan sebuah kesadaran merek kepada konsumen ataupun 

konsumen potensial, karena kesadaran merek yang tinggi dapat mempengaruhi 

pilihan konsumen dalam memutuskan suatu pembelian pada kategori produk 

tertentu. 

 

Penelitian terdahulu yang mendukung teori promosi penjualan dalam penelitian 

ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Park,et.al (2013). Penelitian tersebut 

mengkaji tentang pengaruh dari promosi penjualan pada perilaku pembelian 

pelanggan dan dieksplorasi dengan memeriksa model konseptual yang 

mempertimbangkan harga, kupon, hadiah gratis, poin, kepuasan, nilai, citra, dan 
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niat perilaku secara bersamaan. Kesimpulan pada penelitian tersebut terdapat 4 

dimensi dari promosi penjualan yaitu potongan harga, kupon, hadiah, dan poin 

memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pembelian pelanggan dan nilai 

factor loading yang baik dan menyatakan bahwa promosi penjualan yang baik 

dalam sudut pandang konsumen berfungsi sebagai sebuah pedoman untuk 

mengarahkan sebuah pengambilan keputusan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Data 

Peneliti 
Tujuan 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil Penelitian Keterangan 

Investigating 

the Effects of 

Sales 

Promotions on 

Costumer 

Behavioral 

Intentions at 

Duty-Free 

Shops : An 

Incheon 

International 

Airport case 

study 

Park,et.al 

2013 

Untuk 

mengetahui 

efek sales 

promotion 

terhadap niat 

perilaku 

konsumen di 

toko bebas 

bea bandara 

Incheon 

International 

Airport  

Analisis 

Deskriptif 

adalah suatu 

analisis yang 

menguraikan 

tanggapan 

responden 

mengenai 

promosi 

penjualan 

terhadap 

keputusan 

pembelian.  

Potongan harga, 

kupon, hadiah, dan 

poin  menjadi 

penggerak yang 

signifikan 

teerhadap kepuasan 

pelanggan yang 

langsung 

behubungan 

dengan nilai 

pelanggan, citra, 

dan niat perilaku 

Penulis 

menggunakan 

variabel 

promosi 

penjualan 

menurut Sawyer 

and Dickson 

(1984) 

Promosi 

Penjualan 

Terhadap 

Impulse Buying 

Pada 

Hypermarket di 

Kota Bandung 

Ria 

Arifianti 

2009 

Untuk 

mengkaji dan 

menganalisis 

bagaimana 

promosi 

penjualan 

pada 

hypermarket 

di Kota 

Bandung dan 

bagaimana 

pengaruhnya 

terhadap 

impulse 

buying. 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

untuk 

mengetahui 

promosi 

penjualan  pada 

hypermarket 

Kota Bandung 

adalah desain 

deskriptif dan 

desain kausal 

dimana disebut 

desain 

deskriptif 

karena 

menggunakan 

analisis regresi 

dengan 

menggunakan 

metode kausal. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa promosi 

penjualan 

berpengaruh 

kepada impulse 

buying. 

Penulis 

menggunakan 

variabel 

promosi 

penjualan 

menurut 

Lovelock and 

Wirtz (2004). 
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 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

Judul Data 

Peneliti 
Tujuan 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil Penelitian Keterangan 

Influence of 

Celebrity 

Endorsement 

on the 

Consumer’s 

Purchase 

Decision 

G.Radha, 

Jija. P 

2013 

Untuk 

menganalisis 

pengaruh 

selebriti 

dalam iklan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk di 

India. 

Alat analisis 

menggunakan 

analisis 

deskriptif dan 

analisis data 

dilakukan 

melalui paket 

statistic untuk 

perangkat lunak 

ilmu sosial 

menggunakan 

SPSS 17. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa  peranan 

selebriti turut 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian 

konsumen. 

Penulis 

menggunakan 

variabel 

celebrity 

endorsement 

dan keputusan 

pembelian dari 

penelitian 

sebelumnya 

yang diadopsi. 

 

 


