
BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan

baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan

kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan

salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan

konsumen.

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan akan

mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara dan falsafah

baru ini disebut konsep pemasaran (marketing concept). Konsep pemasaran tersebut

dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu:

1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen/

pasar.

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, dan

bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri.

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan

diintegrasikan secara organisasi.
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Pemasaran membutuhkan suatu program atau rencana pemasaran dalam

melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat

pemasaran disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Menurut Kotler dan

Keller (2009 : 4) 7P didefinisikan sebagai berikut :

- Produk (product)

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk dapat berupa

sub kategori yang menjelaskan dua jenis seperti barang dan jasa yang

ditujukan kepada target pasar.

- Harga (price)

Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga

merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel di mana suatu harga

akan stabil dalam jangka waktu tertentu tetap dalam seketika harga dapat

meningkat atau menurun yang terdapat pada pendapatan dari hasil penjualan.

- Tempat (place)

Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran.

Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan

guna memastikan produknya. Distributor adalah perantara yang menyalurkan

produk dari pabrikan (manufacturer) ke pengecer (retailer).



15

- Promosi (promotion)

Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran.

- Orang (people)

Proses seleksi, pelatihan, dan pemotivasian karyawan yang nantinya dapat

digunakan sebagai pembeda perusahaan dalam memenuhi kepuasan

pelanggan.

- Bukti Fisik (physical evidence)

Bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen

sebagai usulan nilai tambah konsumen. Bukti fisik merupakan wujud nyata

yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun calon pelanggan.

- Proses (process)

Proses merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk

barang atau jasa kepada calon pelanggan.

2.2 Komunikasi Pemasaran

Komunikasi pemasaran adalah salah satu kegiatan pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas

perusahaan maupun produk agar bersedia menerima, membeli, dan setia kepada

produk yang ditawarkan produsen. (Lamb, Hair, McDaniel, 2008).

Pada kenyataannya tidak semua konsumen mengetahui bagaimana cara untuk

memenuhi kebutuhannya atau tidak menyadari adanya produk yang mampu
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memenuhi kebutuhannya. Konsumen mungkin akan aktif mencari informasi tersebut.

Pada sisi lain, produsen menyadari situasi tersebut sehingga berusaha mengirim dan

menyebarkan informasi tentang produk (adanya produk baru, manfaat dan kegunaan

produk, harga, dimana dan kapan dapat dibeli, dsb) kepada mereka.

Meskipun telah mengetahui informasi (well informed), belum tentu konsumen akan

memilih atau membeli kembali produk perusahaan (karena belum bersedia membeli

sekarang, adanya produk lain yang sejenis, adanya barang pengganti, merasa harga

terlalu mahal, kurang dapat memenuhi kebutuhan, dsb.). Produsen dapat membujuk

dan mengingatkan selalu mereka agar bersedia membeli maupun memilih kembali

produk perusahaan. Untuk semua itu produsen perlu melakukan kegiatan promosi

dengan berkomunikasi kepada konsumen. Karena kegiatan promosi pada dasarnya

adalah proses komunikasi antara produsen dengan konsumen, maka pemahaman

komunikasi bagi produsen sangat diperlukan.

Agar komunikasi pemasaran efektif, perlu dipertimbangkan:

1) Penetapan tujuan dan respons komunikasi

2) Penentuan sasaran komunikasi (target audiens)

3) Rancangan pesan dan media komunikasi

4) Pengembangan promotional mix

5) Penyusunan anggaran

Evaluasi dan pengendalian komunikasi. (Lamb, Hair, McDaniel, 2008)
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2.3 Bauran Promosi

Suatu perusahaan banyak aktivitas yang dilakukan tidak hanya menghasilkan produk

atau jasa, menetapkan harga, dan menjual produk atau jasa, tetapi banyak aktivitas

lainnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Salah satunya adalah promosi,

kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran perusahaan, yang

isinya memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau

jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya itu, kegiatan promosi merupakan

kegiatan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau Konsumen.

Perusahaan dewasa ini menganggap bahwa promosi merupakan bagian penting dari

pemasaran, karena pihak perusahaan berharap dengan bauran promosi yang

dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa perusahaan

sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan dan dapat bersaing dengan

perusahaan lain yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Dengan pandangan

demikian perusahaan berharap dengan dilaksanakannya kegiatan promosi secara

berkesinambungan dan terarah akan mampu mencapai hasil penjualan dan

keuntungan yang maksimal. Peneliti akan mengemukakan beberapa pendapat dari

para ahli pemasaran dan praktisi tentang penelitian promosi, yaitu sebagai berikut :

Pengertian bauran promosi Menurut Basu Swastha dan Irawan (2008 : 349) bauran

promosi adalah “kombinasi strategi yang paling baik dari periklanan, personal selling,

dan alat promosi lain yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan penjualan.
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Sedangkan pengertian bauran promosi menurut Menurut Kotler dan Armstrong (2014

: 408) adalah:

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.

Promosi merupakan alat komunikasi dan penyampaian pesan yang dilakukan baik

oleh perusahaan maupun perantara dengan tujuan memberikan informasi mengenai

produk, harga dan tempat. Informasi itu bersifat memberitahukan, membujuk,

mengingatkan kembali kepada konsumen, para perantara atau kombinasi keduanya.

Menurut Tjiptono (2008 : 58) tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan,

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang

perusahaan dan bauran pemasarannya.

a. Menginformasikan (informing): pemasar melakukan promosi bertujuan untuk

menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru,

menginformasikan cara pemakaian yang baru dari suatu produk,

menginformasikan perubahan harga, menjelaskan cara kerja suatu produk,

menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan

yang keliru dan dapat membangun citra perusahaan

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading): pemasar memanfaatkan promosi untuk

membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah
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persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk membeli

saat itu juga, dan mendorong untuk menerima kunjungan wiraniaga.

c. Mengingatkan (reminding): promosi juga bertujuan untuk mengingatkan kembali

bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan

konsumen akan tempat-tempat yang menjual suatu produk, membuat konsumen

tetap ingat walaupun tidak ada kampanye pembeli, dan menjaga agar ingatan

pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408) bauran promosi atau bauran komunikasi

pemasaran adalah campuran khusus alat promosi yang menggunakan perusahaan

untuk berkomunikasi persuasif pelanggan nilai dan membangun hubungan dengan

pelanggan. definisi bauran promosi adalah sebagai berikut: Elemen bauran promosi

yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong adalah Advertising, Personal Selling,

Sales Promotion, Public Relations, Direct Marketing.

 Periklanan (advertising)

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408), iklan yang dibayar dari presentasi

nonpersonal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang

teridentifikasi.

 Penjualan personal (personal selling)

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

presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan membuat

penjualan dan hubungan pelanggan.



20

 Promosi Penjualan (sales promotion)

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408), promosi penjualan adalah

berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan

produk atau jasa.

 Hubungan Masyarakat (public relation)

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408), hubungan masyarakat dilakukan

perusahaan untuk membangun hubungan antar perusahaan dengan publik

sehingga terbangun citra yang positif terhadap perusahaan.

 Pemsaran Langsung (direct marketing)

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408), hubungan langsung kepada

konsumen individu secara hati – hati dengan tujuan untuk mendapatkan

tanggapan langsung dan memupuk hubungan dengan pelanggan yang

langgeng.

2.4 Keputusan Pembelian

Menurut Hasan (2014 : 180) keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen

untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Faktor yang mempengaruhi

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen

selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh

masyarakat Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2) pencarian
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informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku pasca

pembelian.

1. Pengenalan Masalah (Problem Recognition)

Proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. Pembeli

menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang

diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri

pembeli atau dari luar. Para pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat

menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu

meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban, apakah kebutuhan yang dirasakan

atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana

kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tertentu ini.

2. Pencarian Informasi

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin tidak

mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan konsumen adalah kuat, dan

obyek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, konsumen akan membeli obyek

itu. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya.

Konsumen mungkin tidak berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau

sangat aktif mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan itu.
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3. Penilaian Alternatif

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal,

selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang

ada dan menentukan langkah selanjutnya.

Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sumber-sumber yang dimiliki oleh

konsumen (waktu, uang dan informasi) maupun risiko keliru dalam penilaian.

4. Keputusan Membeli

Setelah tahap-tahap awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi pembeli untuk

menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika keputusan

menyangkut jenis produk, bentuk produk, merk, penjual, kualitas dan sebagainya.

Untuk setiap pembelian ini, perusahaan atau pemasar perlu mengetahui jawaban atas

pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen, misalnya: berapa banyak usaha

yang harus dilakukan oleh konsumen dalam pemilihan penjualan (motif langganan

/patronage motive), faktor-faktor apakah yang menentukan terhadap sebuah toko, dan

motif langganan yang sering menjadi latar belakang pembelian konsumen.

5. Perilaku setelah pembelian

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan

atau tidak ada kepuasan. ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan

setelah melakukan pembelian, karena mungkin harga barang dianggap terlalu mahal,

atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya dan

sebagainya. Mencapai keharmonisan dan meminimumkan ketidakpuasan pembeli
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harus mengurangi keinginan-keinginan lain sesudah pembelian, atau juga pembeli

harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk melakukan evaluasi sebelum

membeli.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Jurnal publikasi Hasil
Hubungan

dengan
penelitian

1 The impact of
promotional
activities on
purchase
decision
making: “a
case study of
brands bonita
and rugove -
water bottled
producers”

Ali Ismajli.
Saranda
Kajtazi.
Ejup Fejza.

European
Scientific Journal,
Vol.9, May 2013
edition vol.9,
No.13, pg 275.

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa adanya
hubungan yang
positif dan
signifikan
antara bauran
promosi dan
keputusan
pembelian

Adanya
persamaaan
variabel (X)
yaitu bauran
promosi dan
variabel (Y)
yaitu
keputusan
pembelian

2 The Impact of
Promotional
Mix Elements
on
Consumers
Purchasing
Decisions

Mahmud I.
Nour
Mohamma
d Salamh
Almahirah
Sultan
"Mohamm
ed Said,"
Sultan
Freihat

International
Business and
Management
Vol. 8, No. 2,
2014, pp. 143-151

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa adanya
hubungan yang
signifikan
antara bauran
promosi dan
keputusan
pembelian

Adanya
persamaaan
variabel (X)
yaitu bauran
promosi dan
variabel (Y)
yaitu
keputusan
pembelian
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2.5 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No Judul Penulis Jurnal publikasi Hasil
Hubungan

dengan
peneliitian

3 Influence of
Promotional
Mix and
Price on
Customer
Buying
Decision
toward Fast
Food sector:
A survey on
University
Students in
Jabodetabek
(Jakarta,
Bogor,
Depok,
Tangerang,
Bekasi)
Indonesia

Christina
Sagala
Mila
Destriani
Ulffa
Karina
Putri
Suresh
Kumar

International
Journal of
Scientific and
Research
Publications,
Volume 4, Issue 1,
January 2014

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa adanya
hubungan yang
positif antara
bauran promosi
dan keputusan
pembelian

Adanya
persamaaan
variabel (X)
yaitu bauran
promosi dan
variabel (Y)
yaitu
keputusan
pembelian

4 Pengaruh
Bauran
Promosi
Terhadap
Keputusan
Pembelian
(Survei pada
Mahasiswa
Jurusan
Bisnis
Angkatan
2010-2012
Fakultas
Ilmu
Administrasi
Pengguna
Indosat di
Universitas
Brawijaya)

Febryan
Sandy
Zainul
Arifin
Fransisca
Yaningwati

Jurnal
Administrasi
Bisnis (JAB)| Vol.
9 No. 2 April
2014|

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa adanya
hubungan yang
positif  dan
signifikan
antara bauran
promosi dan
keputusan
pembelian

Adanya
persamaaan
variabel (X)
yaitu bauran
promosi dan
variabel (Y)
yaitu
keputusan
pembelian
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2.6 Kerangka Pemikiran

Langkah dalam proses pengambilan keputusan tentunya ada produk yang di tawarkan

kepada konsumen, melalui bauran promosi konsumen dapat mendapatkan informasi

lebih yang di pasarkan perusahaan. Adanya peranan bauuran promosi diharapkan

dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 408) variabel yang terdapat dari bauran

promosi adalah:

1. Periklanan (advertising): segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk

melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk gagasan dan barang.

2. Penjualan personal (personal selling): presentasi pribadi oleh para wiraniaga

perusahaan dalam rangka menyukseskan penjualan dan membangun hubungan

dengan pelanggan.

3. Promosi penjualan (sales promotion): insentif jangka pendek untuk mendorong

pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa.

4. Hubungan masyarakat (public relation): membangun hubungan baik dengan publik

terkait untuk memperoleh dukungan, membangun “citra perusahaan” yang baik,

dan menangani atau menyingkirkan gossip, cerita, dan peristiwa yang dapat

merugikan.

5. Pemasaran langsung (direct marketing): komunikasi langsung dengan sejumlah

konsumen sasaran untuk memperoleh tanggapan langsung-penggunaan surat,

telepon, faks, e-mail, dan lain-lain untuk berkomunikasi langsung dengan
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konsumen tertentu atau usaha untuk mendapatkan tanggapan langsung.

Komunikasi pemasaran di era media sosial tidak terlepas dari komunikasi

pemasaran di internet.

Setelah mengetahui variabel yang ada di dalam bauran promosi, diharapkan dapat

memengaruhi keputusan pembelian pada konsumen dalam memilih suatu produk.

Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak

terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam

melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu

mempertimbangkan kualitas, harga, produk, dan promosi sudah yang sudah dikenal

oleh masyarakat Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli.(Hasan, 2014 :

180).

Dengan adanya promosi seperti cashback, hadiah, dan bonus aksesoris maka

konsumen akan tertarik untuk membeli suatu produk.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan maka dapat digambarkan kerangka pemikiran

sebagai berikut :

Sumber : Kotler ( 2009 )

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

Bauran Promosi (X)

1. Periklanan (X1)
2. Penjualan Personal (X2)
3. Promosi Penjualan (X3)
4. Hubungan Masyarakat (X4)
5. Pemasaran Langsung (X5)

Keputusan Pembelian
(Y)
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2.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan latar belakang sebelumnya maka dapat

dirumuskan hipotesis pada skripsi ini ialah :

Terdapat pengaruh yang positif antara bauran promosi yang terdiri dari periklanan,

penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran

langsung terhadap keputusan pembelian gawai di PT Global Teleshop Bandar

Lampung.


