
 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Pemasaran  

 

Kemajuan zaman yang membawa masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan 

baru telah menjadi sebab menariknya pengetahuan pemasaran bagi perusahaan-

perusahaan, lembaga-lembaga dan bangsa. Kegiatan pemasaran telah berkembang 

dari kegiatan distribusi dan penjualan, menjadi suatu falsafah untuk 

menghubungkan tiap perusahaan dengan pasarnya. Apabila menyarankan 

berbicara mengenai pemasaran, umumnya yang dimaksudkan adalah permintaan 

atau pembelian dan harga. Sedangkan apabila seorang tenaga penjualan atau 

manajer toko serba ada, pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengeceran 

(retailing) atau penjajakan (merchandising). 

 

Dewasa ini pemasaran sudah mengarah pada bagaimana memberikan kepuasan 

konsumen dari pemenuhan keinginan dan kebutuhan tadi, serta bagaimana 

konsumen itu menjadi langganan bagi produsen. Pemasaran merupakan bagian 

dari manajemen yang mengarah kepada kegiatan komersial produsen dan teknik-

teknik pemasaran modern. Tujuannya adalah mencapai penjualan barang dan jasa 

secara efektif dan efisien dengan melihat ke masa depan, menemukan konsumen 

dengan jalan memenuhi kebutuhannya, maka dapatlah dikatakan bahwa 
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pemasaran dimulai dari pola berpikir untuk mendapatkan konsumen sebagai titik 

produsen. Maka dari itu, pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para produsen dalam mempertahankan kelanjutan usahanya. 

Berhasil tidaknya suatu usaha, tergantung keahlian mereka dalam pemasaran, 

produksi, keuangan, maupun bidang yang lainnya, serta pada kemampuan 

produsen untuk mengkomunikasikan fungsi-fungsi tersebut agar organisasi usaha 

dapat berjalan lancar. 

 

Pembahasan menyangkut pemasaran tidak terlepas dari pengertian pemasaran 

yang dikemukakan oleh para ahli yang dalam mengemukakan pendapatnya 

berbeda-berbeda sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing dalam 

melihat aspek tesebut. Namun demikian apabila kita mencoba lebih teliti melihat 

satu persatu definisi dari para ahli tersebut hakikatnya mempunyai maksud dan 

tujuan yang sama yaitu dengan cara bagaimana barang dan jasa yang telah 

dihasilkan oleh para produsen dapat diminati oleh konsumen, sampai ke tangan 

konsumen pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, serta harga yang layak, dan 

sang produsen dapat mempertahankan konsumen tersebut. Untuk lebih jelasnya 

berikut ini dikemukakan berbagai batasan pengertian dari pemasaran oleh para 

ahli di bidang pemasaran. 

 

Menurut Philip Kotler (2007:7) pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai 

dengan pihak lain.  
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Dari pengertian ini, pemasaran menurut Philip Kotler merupakan suatu proses 

penukaran produk atau perpindahan hak milik, dalam hal ini adalah pertukaran 

benda-benda yang benilai bagi manusia berupa barang dan jasa serta uang untuk 

kelangsungan hidupnya.  

 

Sedangkan menurut William J. Stanton yang dikutip dalam buku Swastha dan 

Irawan (2008:5) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentuka harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 

Jadi, kita meninjau pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang 

saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan barang, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. 

 

Sementara itu, menurut Jeff Madura (2001:83) pemasaran dapat didefinisikan 

secara luas sebagai tindakan berbagai perusahaan untuk merencanakan dan 

melaksanakan rancangan produk, penentuan harga, distribusi dan promosi. 

 

Persaingan yang semakin tajam mendorong perusahaan untuk bertahan dalam 

pasar dan merebut pangsa pasar sehingga masing-masing perusahaan berusaha 

menciptakan suatu produk yang mampu mendorong brand awarness masyarakat 

terhadap produk tersebut serta mencapai brand positioning yang baik di benak 

masyarakat melalui proses pemasaran mulai dari penetapan produk sampai 

pelaksanaan kegiatan promosi. 
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Dari pengertian pemasaran yang dikutip maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pemasaran adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen, sehingga melalui pertukaran tersebut kebutuhan dari individu atau 

kelompok masyarakat dapat terpenuhi.  

2. Dalam usaha-usaha penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen 

harus diupayakan untuk memperoleh upaya yang layak dan menjamin 

kontinuitas produsen melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen 

atau pemakai potensial.  

3. Semua kegiatan yang diharapkan dapat memperlancar pendistribusian barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen agar dapat menciptakan permintaan yang 

efektif. 

 

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

 

Tujuan perusahaan adalah memuaskan konsumen serta mencapai target pasar 

yang ingin dicapai. Seiring dengan tujuan tersebut, perusahaan juga menginginkan 

tercapainya permintaan sebanyak-banyaknya agar hasil penjualan yang di 

harapkan dapat tercapai. Akan tetapi timbul masalah yakni bagaimana cara untuk 

dapat mempengaruhi pembeli agar membeli produk yang ditawarkan.   

 

Menurut Philip Kotler (2003:24) bauran pemasaran adalah serangkaian alat 

pemasaran taktis yang dapat di kendalikan produk, harga, tempat, dan promosi 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan 

perusahaan dalam pasar sasaran. 
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Buaran pemasaran adalah segala sesuatu hal yang dapat perusahaan lakukan untuk 

mempengaruhi permintaan atas produknya. Guna mencapai tujuan pasar yang 

telah di targetkan maka perusahaan harus menggunakan variabel-variabel 

pemasaran yang dapat dikendalikan. Gambaran mengenai marketing mix di atas 

serta variabel-variabel mana yang termaksud dalam controlable. 

 

Philip Kotler dan Gary Amstrong (2004:320) mengemukakan bauran pemasaran 

terbagi atas empat variabel sebagai berikut:  

1. Produk (Product) 

Dalam kondisi persaingan, sangatlah berbahaya bagi sebuah perusahaan bila 

hanya mengandalkan produk tanpa usaha untuk mengembangkannya. Oleh 

karena itu di dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan pangsa 

pasar (market share) perlu mengadakan penyempurnaan dan pengembangan 

produk yang di hasilkan lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna, 

daya pemuas, serta daya tarik yang lebih besar. 

 

Strategi produk dalam hal ini adalah menetapkan cara dan menyediakan 

produk yang lebih tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan 

konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam 

jangka panjang, melalui peningkatan penjualan dan peningkatan market 

sharenya.  

 

Pada produk terkandung fungsi produk dan faktor lain yang diharapkan oleh 

konsumen yang sering dinyatakan dengan produk plus (pelayanan). Faktor-

faktor yang terkandung dalam suatu produk adalah mutu kualitas (quality), 

penampilan (features), pilihan yang ada (options), gaya (style), merek (brand 
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lines), macam produk (product item), jaminan (guaranties), dan pelayanan 

(services).  

 

Dalam marketing mix, strategi produk merupakan unsur penting karena dapat 

mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan 

dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang 

dibutuhkan serta penentuan harga serta cara penyalurannya. Tujuan utama 

strategi produk adalah untuk mencapai sasaran pasar yang dituju guna 

meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Oleh karena 

itu strategi produk merupakan strategi pemasaran, sehingga gagasan atau ide 

untuk melakukan harus datang dari bidang pemasaran. 

 

2. Harga (Price)   

Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan 

penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur biasa saja. 

Meskipun penetapan harga merupakan persoalan yang penting, namun masih 

banyak perusahaan yang kurang mampu menangani permasalahan penetapan 

harga yang dapat mempengaruhi penerimaan perusahaan, sebab harga dapat 

mempengaruhi tingkat penjualan yang mana berdampak pada keuntungan 

serta market share yang dicapai oleh perusahaan. 

 

Penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama pada keadaan 

persaingan yang semakin tajam dan perkembangan permintaan. Persaingan 

yang semakin tajam dewasa ini sangat terasa dalam pasar pembeli              

(buyer market) peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan 

meningkatkan posisi perusahaan di pasar yang tercermin dalam target pasar 
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perusahaan. Dengan kata lain, penetapan harga mempengaruhi kemampuan 

bersaing perusahaan dan kemampuan mengenai konsumen. 

  

Dalam menetapkan harga suatu produk perlu diperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik langsung maupun tidak langsung. Faktor yang 

mempengaruhi secara langsung misalnya harga bahan baku, biaya produksi, 

biaya pemasaran serta adanya peraturan pemerintah. Faktor tidak langsung 

misalnya harga produk sejenis yang dijual oleh pesaing lain, pengaruh harga 

terhadap hubungan antara produk subtitusi dan produk komplementer, diskon 

untuk para penyalur dan konsumen.  

 

Adapun tujuan dari penetapan harga tersebut yakni:  

a. Memperoleh laba yang maksimum. 

b. Meningkatkan market sharenya.  

c. Memerah pasar (market skimming). 

d. Memperoleh keuntungan yang ditargetkan. 

e. Mempromosikan produk. 

 

3. Distribusi (Distribution) 

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk dari produsen ke 

konsumen pada waktu yang tepat. Oleh karena itu distribusi merupakan salah 

satu kebijakan pemasaran yang mencakup penentuan saluran pemasaran 

(marketing channels) dan distribusi fisik (physical distribution). 

 

Bagaimanapun bagusnya suatu produk baik dari segi kualitas, model, serta 

harga yang terjangkau, tidak akan berarti sama sekali apabila konsumen sama 
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sekali tidak mengetahui tentang produk tersebut, serta tidak mengetahui 

dimana bisa mendapatkan informasi mengenai produk tersebut. Oleh karena 

itu diperlukan lembaga-lembaga perantara untuk menghubungkan perusahaan 

dengan konsumen. Dengan lembaga-lembaga tersebut akan terbentuk saluran 

distribusi.  

 

4. Promosi (Promotion)  

Suatu produk bagaimanapun bermanfaatnya jika tidak dikenal konsumen 

maka produk tersebut tidak akan diketahui dan bermanfaat bagi konsumen. 

Oleh karena itu perusahaan harus melakukan cara agar konsumen dapat 

mengetahui produk perusahaan tersebut. Serta berusaha mempengaruhi 

konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produk tersebut, 

kemudian dipelihara dan dikembangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan 

dengan melakukan rangkaian kegiatan promosi sebagai salah satu acuan 

pemasaran. 

 

Kegiatan promosi dilakukan sejalan dengan rencana pemasaran secara 

keseluruhan serta direncanakan akan diarahkan dan dikendalikan dengan baik, 

diharapkan akan dapat berperan secara baik dalam meningkatkan penjualan 

dan market share. Untuk memahami lebih jauh tentang promosi beberapa ahli 

pemasaran mendefinisikan promosi sebagai salah satu bagian terpenting 

dalam dan sangat menentukan arah tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu diketahui bentuk-bentuk promosi yang efektif serta terkait 

dengan komunikasi yang baik di antara bentuk-bentuk promosi yang ada yang 

lebih dikenal promotion mix. 
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Menurut Philip Kotler (2005:264) bauran promosi (Promotion Mix) terdiri 

dari 5 perangkat utama yakni:  

a. Periklanan (Advertising)  

Merupakan semua penyajian non- personal, promosi ide-ide, promosi 

produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)  

Berupa insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau 

membeli suatu produk atau jasa.  

c. Penjualan Pribadi (Personal Selling)  

Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk melakukan 

presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. 

d. Publikasi (Publicity)  

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya. 

e. Penjualan Langsung (Direct Marketing)  

Penggunaan surat, telepon, faksimil, email dan alat penghubung non-

personal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau mendapatkan 

tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 

2.3 Pengertian Promosi 

 

Promosi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dan dikenal sebagai unsur 

dari bauran pemasaran (marketing mix). Promosi sangat diperlukan oleh 

perusahaan karena disatu pihak meyakinkan konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan sedangkan, dipihak lain sangat menentukan suksesnya perusahaan 
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menghadapi persaingan di pasar. Disamping itu kegiatan promosi sebagai sarana 

komunikasi antara produsen dan konsumen untuk memperkenalkan produk, baik 

jenis, warna, bentuk dan harga, maupun kualitas produk yang ditawarkan atau 

yang dihasilkan perusahaan. Promosi juga adalah informasi kepada tindakan 

penukaran dan pembelian atau alat informasi satu arah bagi seseorang. 

 

Untuk memahami lebih jauh lagi tentang promosi, Swastha dan Irawan 

(2008:349) promosi sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

permintaan. 

 

Sedangkan Simamora (2003:285) promosi adalah segala bentuk komunikasi yang 

digunakan untuk menginformasikan (inform), membujuk (persuade), atau 

mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu 

ataupun rumah tangga. 

 

Dapat dikatakan bahwa promosi merupakan pertukaran informasi dua arah antara 

pihak-pihak yang terlibat. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa 

maka interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan konsumen hanya terwujud 

melalui proses komunikasi. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, 

pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu memperkenalkan produknya 

baik berupa barang maupun jasa kepada masyarakat, sehingga terwujud kesadaran 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Selain itu produk juga dipandang sebagai 

arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi 
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merupakan faktor penting dalam manajemen pemasaran dan sering disebut 

sebagai proses berlanjut.  

 

2.4 Fungsi dan Tujuan Promosi  

2.4.1 Fungsi Promosi  

 

Promosi pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi pemasaran dimana 

aktivitas pemasarannya adalah menyebarkan informasi, mempengaruhi, 

membujuk, meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan. Jadi, 

sebelum melaksanakan kegiatan promosi para komunikator pemasaran perlu 

mengetahui bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. 

 

Dua elemen mewakili bagian utama dalam sebuah komunikasi yaitu: pengiriman 

dan penerimaan. Dua lainnya mewakili sebagai perangkat komunikasi utama yaitu 

pesan dan media. Empat lainnya mewakili fungsi komunikasi utama yaitu 

penyampaian, penerimaan, respon dan umpan balik. Elemen terakhir adalah 

gangguan dalam sistem.  Elemen ini didefinisikan sebagai berikut:  

a. Pengiriman: Pihak yang mengirimkan berita atau pesan pada pihak lain. 

b. Penyusunan Kode: Proses penempatan pemikiran ke dalam bentuk-bentuk 

simbol. 

c. Pesan: Sekumpulan simbol yang dikirim oleh pengirim pesan. 

d. Media: Saluran komunikasi pesan dari pengirim ke penerima. 

e. Pemacahan Kode: Proses yang dilalui oleh penerima dalam memberikan 

makna atas simbol-simbol, yang disampaikan dalam bahasa sandi oleh 

pengirim. 
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f. Penerima: Pihak penerima pesan. 

g. Tanggapan: Reaksi dari penerima pesan atas pesan atau berita tersebut. 

h. Umpan Balik: Respon penerima pesan kepada si pengirim pesan. 

i. Gangguan: Gangguan atau distorsi yang tidak terencana selama proses 

komunikasi, yang  membuat penerima menerima pesan yang berbeda dengan 

pesan yang pengirim sampaikan.  

 

Hal ini menjelaskan faktor utama dalam proses komunikasi yang efektif. Pengirim 

mesti mengetahui apa yang pendengar ingin capai dan respon apa yang mereka 

inginkan. Pengirim ini menyimbolkan pesan dengan sedemikian rupa sehingga 

dapat memperkirakan bagaimana sasaran pendengar bisa mengartikan pesan 

tersebut. Sumber harus menyampaikan pesan melalui media yang tepat agar dapat 

mencapai sasaran pendengar, selain itu pengirim harus mengembangkan saluran 

umpan balik untuk mengetahui respon dari penerima. 

 

Karena inti dari promosi adalah komunikasi, maka diperlukan proses komunikasi 

untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi itu bekerja. Komunikasi dapat 

dilihat sebagai transmisi informasi berupa pengiriman dan penerimaan pesan oleh 

komunikator kepada komunikan. 

 

 Promosi mempunyai tiga fungsi utama yakni:  

1. Menciptakan perhatian konsumen, perhatian ini harus diperoleh karena 

merupakan titik awal proses pengambilan keputusan-keputusan pembelian 

barang dan jasa. 

2. Menumbuhkan minat pada diri konsumen, sehingga memberikan rasa 

tertarik atas barang atau jasa yang ditawarkan. 
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3. Mengembangkan rasa ingin memiliki produk tersebut, sehingga konsumen 

semakin dekat untuk membeli suatu produk. 

 

2.4.2 Tujuan Promosi  

 

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan memperoleh hasil yang 

maksimal dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk 

mencapainya.  

 

Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, 

salah satu upaya untuk meningkatkan volume penjualan adalah dengan melakukan 

promosi. 

 

 Setiap perusahaan bebas memilih cara promosi yang cocok untuk produk yang 

ditawarkan dimana besar kecilnya suatu promosi tergantung dari besarnya dana 

promosi, sifat promosi, sifat pasar, serta jenis produk yang akan dipromosikan.     

Berikut dijelaskan beberapa tujuan promosi yakni:  

1. Memodifikasi tingkah laku  

Merupakan kegiatan perusahaan dalam promosi, dimana perusahaan 

berusaha menciptakan kesan baik terhadap dirinya atau mendorong 

pembelian barang dan jasa perusahaan melalui promosi. Dimana dulunya 

konsumen tidak terlalu menyukai produk perusahaan tersebut, maka 

dengan bantuan promosi akan merubah tingkah laku konsumen. 

2. Memberi tahu  

Kegiatan promosi yang ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan, sebab tanpa diketahui oleh konsumen dan 



30 

 

masyarakat luas meskipun produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan 

terjangkau oleh konsumen tidak akan berarti banyak, sebab tidak diketahui 

oleh konsumen atau masyarakat luas. 

3. Membujuk 

Hal ini sebenarnya kurang disenangi oleh sebagian masyarakat, akan tetapi 

dalam kenyataan sekarang justru banyak promosi yang bersifat persuasif. 

Promosi semacam ini untuk mendorong para konsumen membeli barang 

yang dipromosikan. 

4. Mengingatkan   

Promosi yang bersifat mengingatkan ini kegiatannya dilakukan untuk 

mempertahankan merek produk di hati masyarakat. Sifat promosi ini 

dilakukan pada tahap kedewasaan dalam daur hidup produk, hal ini 

bertujuan untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat 

sekaligus mempertahankan pembeli yang ada. 

 

2.5 Bauran Promosi  

 

Perusahaan dalam hal mengungkapkan kebijaksanaan promosi perlu 

memperhatikan kegiatan-kegiatan promosi yang perlu dipertimbangkan agar 

diperoleh suatu kebijaksanaan yang objektif. 

 

Menurut William J. Stanton yang dikutip Basu Swastha dan Irawan (2008:349) 

dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern mengemukakan bahwa bauran 

promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel 

periklanan (advertising), penjualan perseorangan (personal selling), dan alat 
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promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program 

penjualan. 

 

Kita dapat melihat bahwa definisi tersebut tidak menyebutkan secara jelas 

beberapa variabel bauran promosi (promotional mix) selain periklanan dan 

penjualan pribadi, pada pokoknya bauran promosi (promotional mix) terdiri dari                  

lima variabel, yaitu periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), penjualan pribadi (personal selling), publisitas dan pemasaran 

langsung (direct marketing). 

1. Periklanan (Advertising)  

Menurut Philip Kotler (2005:277), bahwa iklan adalah segala bentuk 

presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor 

yang tertentu yang harus dibayar. Sedangkan yang dimaksud dengan 

periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyampaian, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan iklan. 

 

Iklan memiliki empat fungsi utama yaitu, menginformasikan khalayak 

mengenai seluk beluk, mempengaruhi khalayak untuk membeli, dan 

menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak, serta menciptakan 

suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna 

informasi. 

 

Suatu iklan memiliki sifat-sifat berikut:  

a. Public Persentation 

Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang 

produk yang diiklankan. 
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b. Persuasiveness   

Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan 

penerimaan informasi.  

 

Menurut E. Jerome Mc. Charty dan Willian D. Perreault, Jr (1995, hlm.129) 

ada tiga kategori iklan produk: 

a. Iklan Perintisan (Pionering) 

Iklan perintis perusahaan membangun permintaan atas suatu kategori 

produk tertentu dan bukan permintaan atas suatu produk tertentu. Iklan 

perintis biasanya dilakukan diawal siklus hidup produk. Iklan ini 

menginformasikan kepada pelanggan-pelanggan potensial tentang 

produk baru dan membantu mereka menjadi pengguna. 

b. Iklan Kompetitif (Competitive) 

Iklan kompetitif mencoba mengembangkan permintaan selektif akan 

suatu merek tertentu. Iklan kompetitif dapat bersifat langsung ataupun 

tak langsung. Jenis langsung menonjolkan keunggulan-keunggulan 

produk untuk mempengaruhi keputusan membeli yang akan datang. 

c. Iklan Pengingat (Reminder) 

Iklan Pengingat berusaha mempertahankan nama produk dihadapan 

umum. Iklan ini dapat berguna bila produk-produk telah memperoleh 

preferensi atau eksistensi merek sampai pada tahap-tahap kejenuhan 

pasar atau penurunan penjualan. 

 

Dalam penggunaan media iklan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

a. Media Tertulis 
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Media yang tertulis diantaranya: Iklan di majalah, surat kabar, brosur, 

kalender, dan sebagainya. 

b. Media Tidak Tertulis 

Media tidak tertulis diantaranya: Iklan di radio, televisi, internet. 

c. Non Media 

Non media diantaranya: Seperti billboard. 

 

Untuk suksesnya periklanan, diperlukan perencanaan yang baik dan teliti serta 

harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang di dapat dari kegiatan 

periklanan adalah: 

a. Penghematan Biaya 

Suatu periklanan yang berhasil harus dilaksanakan terus-menerus 

sehingga diperlukan biaya yang besar dan harus direncanakan sesuai 

dengan luas pasar. Penghematan dapat terjadi apabila periklanan 

sekaligus dilakukan dengan mendatangi calon konsumen. 

b. Mencapai Sasaran yang Dimaksud 

Media yang harus dipakai untuk melaksanakan periklanan harus 

disesuaikan dengan masyarakat yang dituju. Apabila masyarakat yang 

berpendapat rendah, maka cukup dengan memakai media yang mudah 

dilihat dengan gambar di jalan dan lain-lain. 

c. Mengingatkan Calon Pembeli 

Gambar-gambar yang dipajang akan selalu mengingatkan calon 

pembeli karena tulisan atau gambar yang dapat dilihat setiap saat. 
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d. Menghindari Hubungan Pribadi 

Kontak langsung dengan calon pembeli secara pribadi tidak diinginkan 

untuk menghindari subyektifitas. 

e. Membentuk Motif Produk  

Periklanan ini membuat orang diberi alasan atau diarahkan untuk 

membeli barang tertentu atau kepala toko tertentu. 

 

Tabel 2.1: Keunggulan dan Kelemahan Media Periklanan 

 

Medium Keunggulan Kelemahan 

Koran Fleksibel; tepat waktu ; cukup pasar; lokal 

bagus; aseptalitas luas; terpercaya. 

Usianya singkat; kualitas 

reproduksi jelek; pass-

along; audience kecil. 

Telivisi Cakupan pasar masal bagus; biaya 

pereksposur rendah; kombinasi antar 

gambar; suara dan gerak lebih menarik 

Biaya absolute mahal; 

ekspolur kilat; selektifitas 

audience rendah. 

Radio Akseptasi lokal bagus; selektifitas 

geografis dan demografis tinggi; biaya 

rendah. 

Hanya radio; eksposur 

kilat; perhatian rendah; 

audience terfrakmentasi  

Majalah Selektifitas geografis dan demografis 

tinggi; kredibel dan prestisus tinggi; 

kualitas reproduksi tinggi; umur relativ 

panjang; pass-along readership bagus  

Waktu tungguu pembeli 

iklan tinggi; biaya mahal; 

tak ada jaminan posisi. 

 

Direct mail Selektifitas audience tinggi; tidak ada 

kompetisi iklan dalam medium yang sama; 

memungkinkan personalisasi. 

Biaya pereksposur relative 

mahal; citra ‘Junk Mail’. 

Luar ruang 

(out door) 

Fleksibel; tingkat eksposur ulang tinggi; 

biaya rendah; selektifitas posisi bagus. 

Selektifitas audience 

rendah; keterbatasan 

kreatifitas. 

On-Line Selektifitas tinggi; biaya rendah; kapasitas 

interaktif. 

Audience sedikit dan 

demografis skewed; impact 

relative rendah; audience 

yang mengendalikan 

ekpsur 

Sumber : Gregorius Chandra, Strategi dan Program Pemasaran (2002:191) 

 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan merupakan kegiatan komunikasi yang bukan iklan, 

publisitas, atau penjualan pribadi. Tujuannya adalah menarik konsumen untuk 

membeli, yaitu dengan membuat pajangan di toko-toko, pameran, dan 

demonstrasi dengan menggunakan alat-alat penjualan seperti poster, 
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selebaran, dan gambar tempel. Biasanya kegiatan ini juga dilakukan bersama-

sama dengan kegiatan promosi lainnya, biayanya relatif lebih murah 

dibandingkan periklanan dan penjualan pribadi. Selain itu promosi penjualan 

juga lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya tersedia 

dan dimana saja, sedangkan penjualan yang terjadi sifatnya tidak kontiniu dan 

berjangka pendek. 

 

3. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Basu Swastha dan Irawan (2008:350) mengemukakan definisi penjualan 

pribadi dalam bukunya Manajemen Pemasaran Modern sebagai berikut 

penjualan pribadi adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu 

calon pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

 

Sifat-sifat penjualan pribadi antara lain:  

a. Personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup langsung 

dan interaktif antara dua orang atau lebih. 

b. Cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala 

macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai 

dengan suatu hubungan yang lebih akrab. 

c. Response, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan 

untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Oleh karena sifat-

sifat tersebut maka metode ini mempunyai kelebihan antara lain 

operasinya lebih fleksibel karena penjualan dapat mengamati reaksi 

pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat 

diminimalkan pelanggan yang berminat biasanya langsung membeli 
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dan penjual dapat membina hubungan jangka panjang dengan 

pelanggannya. Namun karena menggunakan armada penjualan yang 

relatif lebih besar, maka metode lain biasanya mahal. Di samping itu, 

spesifikasi penjualan yang diinginkan perusahaan makin sulit dicari. 

Meskipun demikian, penjualan pribadi tetaplah penting dan biasanya 

dipakai untuk mendukung metode promosi lainnya. 

 

Aktivitas penjualan pribadi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 

berikut:  

a. Prospecting, yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan mereka. 

b. Targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual dengan 

pembeli. 

c. Communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk 

perusahaan kepada pelanggan. 

d. Selling, yaitu mendekati, mempresentasikan, mendemontrasikan, 

mengatasi penolakan, serta produk kepada pelanggan. 

e. Servicing, yaitu memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada 

pelanggan.  

f. Information gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pasar. 

g. Allocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju.  

h. Salesmanship, yaitu penjual harus memiliki pengetahuan tentang 

produk dan menguasai seni menjual seperti cara mendekati 

pelanggan, memberikan presentasi dan demontrasi, mengatasi 

pelaksanaan pelanggan, dan mendorong pembelian.  
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i. Negotiating, yaitu penjual harus mempunyai kemampuan untuk 

bernegosiasi tentang syarat-syarat penjualan.  

 

4. Publisitas (Publicity) 

Basu Swastha dan Irawan (2008:350) publisitas adalah pendorongan 

permintaan secara non-pibadi untuk suatu produk, jasa atau ide dengan 

menggunakan berita komersial di dalam media massa dan sponsor tidak 

dibebani sejumlah bayaran secara langsung.  

 

Dari definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa publisitas 

menguntungkan, contoh publisitas yang menguntungkan seseorang atau 

organisasi umumnya tidak memberikan atau tidak mengawasi medianya, 

sehingga dapat terjadi bahwa seseorang atau organisasi tidak mengetahui 

bahwa dirinya telah dipublikasikan. Disinilah letak perbedaan antara publisitas 

dengan periklanan dimana periklanan memerlukan sejumlah pembayaran. 

 

Dalam pernyataan berita-berita periklanan dapat dibuat publisitas yang dapat 

disiarkan sama seperti iklan. Publisitas dan pemasaran saling terkait, yang 

mana salah satu cara yang efektif untuk menjangkau adalah melalui publisitas. 

Dimana publisitas dalam publisitas itu perusahaan mempromosikan produk 

barunya sedangkan dilain pihak perusahaan ingin melakukan penjualan untuk 

mengumpulkan dana, dan untuk publisitas tidak perlu membayar. Hal inilah 

yang menyebabkan banyak perusahaan menggunakan publisitas dan 

perusahaan biasa mengumpulkan dana untuk melakukan periklanan. Untuk 

itulah diperlukan keahlian untuk menulis suatu berita agar media yang 
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bersangkutan bersedia mempublisitaskan. Dengan mengeluarkan berita-berita 

tentang produk dapatlah mencapai pembeli yang potensial. 

 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing)  

Philip Kotler (2007:288) pemasaran langsung (direct marketing) adalah 

penggunaan saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan 

perantara pemasaran. 

 

Pemasaran langsung adalah salah satu cara yang tumbuh paling pesat untuk 

melayani pelanggan. Pemasar langsung mencari tanggapan yang dapat diukur, 

khususnya pesanan pelanggan. Hal ini kadang-kadang disebut pemasaran 

pesanan langsung. Dewasa ini, banyak pemasar langsung menggunakan 

pemasaran langsung untuk membina jangka panjang dengan pelanggan. 

 

 


