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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif saat ini sangat erat dengan 

timbulnya berbagai macam penyakit, misalnya penyakit yang disebabkan 

kemunduran pertumbuhan sel (penyakit degeneratif) yaitu penyakit jantung dan 

kanker. Sebagian masyarakat saat ini gemar mengonsumsi makanan yang tinggi 

kadar lemaknya dan kurang mengonsumsi serat alami. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan marak dan larisnya berbagai restoran yang menyajikan hidangan fast food 

ala luar negeri dan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang diawetkan juga dapat 

memicu kanker, demikian juga kebiasaan minum minuman beralkohol dan 

merokok.  

Bersamaan dengan munculnya berbagai macam penyakit itulah maka kebutuhan 

manusia akan produk-produk kesehatan dan pengobatan pun bertambah dengan 

harapan dapat membantu manusia menyembuhkan berbagai macam penyakit 

tersebut. Untuk menyembuhkan penyakitnya, penderita dapat memilih cara 

pengobatan secara medis-konvensional maupun alternatif. Pengobatan alternatif 

yang berdasarkan pada paradigma pengobatan timur dengan ramuan tradisional 

memiliki tujuan secara umum untuk peningkatan daya tahan tubuh, menghambat 

pertumbuhan kanker, mengurangi nyeri, dan memperbaiki fungsi utama tubuh. 
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Alam Indonesia memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tidak 

hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Indonesia  menjadi negara yang paling 

banyak memiliki sumber daya alam dengan varietas tumbuh-tumbuhan yang 

berkhasiat menjadi obat-obatan. PT Usahajaya Fico Operasional sebagai 

perusahaan dalam negeri telah memberdayakan sebagian potensi alam Indonesia 

untuk kualitas kesehatan yang lebih baik. Melalui riset dan pengembangannya,  

PT Usahajaya Fico Operasional terus berinovasi dalam memproduksi produk-

produk yang berkualitas untuk dipasarkan kepada masyarakat Indonesia dan 

dunia. 

Sebaik apapun produk yang ditawarkan oleh perusahaan, konsumen akan sulit 

melakukan pembelian jika produk tersebut tidak dikenal dan tidak diketahui 

manfaatnya. Sulitnya menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk 

kesehatan baru membuat perusahaan harus melakukan berbagai strategi promosi 

sebagai upaya untuk memperkenalkan produknya, menciptakan kepercayaan 

terhadap produk, membujuk konsumen untuk melakukan pembelian dan 

menciptakan permintaan atas produk tersebut. Hal ini dikarenakan untuk produk-

produk kesehatan seperti yang diproduksi oleh PT Usahajaya Fico Operasional, 

konsumen tidak akan mudah untuk percaya terhadap manfaat yang ditawarkan 

oleh produk tersebut karena konsumen akan takut mengalami dampak negatif  

atau efek samping sehingga enggan untuk mengonsumsinya. 

PT Usahajaya Fico Operasional adalah salah satu perusahaan yang menerapkan 

srategi direct marketing dalam mempromosikan produk-produk kesehatannya 

yang berkualitas. Selain itu PT Usahajaya Fico Operasional memiliki kepedulian  
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terhadap lingkungan sosial ekonomi dan masyarakat. Secara spesifik tujuan 

berdirinya institusi tersebut adalah sebagai partner pemerintah yang aktif 

membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 

Keunggulan lain dari PT Usahajaya Fico Operasional adalah satu-satunya 

perusahaan di dunia yang menggunakan sistem Bisnis Kemitraan Bersama (BKB) 

secara Syariah, yaitu gabungan antara sistem bagi hasil (koperasi) dengan network 

marketing. 

Direct marketing menurut Kotler dan Armstrong (2008:221) adalah hubungan 

langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara seksama untuk 

meraih respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. 

Kegiatan promosi dalam direct marketing ditujukan langsung kepada konsumen 

individual, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang 

bersangkutan, baik melalui telepon, pos atau dengan datang langsung ke tempat 

konsumen. Teknik ini berkembang sebagai respon terhadap demasifikasi 

(pengecilan) pasar, di mana semakin banyak ceruk pasar (market niche) dengan 

kebutuhan serta pilihan yang sangat individual. Meningkatnya biaya transportasi, 

lalu lintas yang semakin padat, dan sulitnya mencari tempat parkir menyebabkan 

orang malas berbelanja di toko-toko atau supermarket. Sebagai akibatnya, direct 

marketing semakin berkembang dan diminati konsumen. Melalui direct 

marketing, konsumen juga dapat memperoleh manfaat berupa penghematan waktu 

dalam berbelanja dan bahkan dapat berbelanja secara rahasia (diam-diam). 

Sementara itu bagi penjual, manfaat yang diperoleh adalah dapat memilih calon 

pembeli secara selektif, dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan 

pelanggannya, dan memperoleh peluang baru yang menguntungkan. 
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Berbagai produk kesehatan dari PT Usahajaya Fico Operasional dapat dilihat 

dalam Tabel 1 berikut.  

Tabel 1. Daftar Harga Produk PT Usahajaya Fico Opersional Tahun 2012. 

No. 
Kode 

Produk 
Nama Produk 

Harga Produk 

Area 1 Area 2 Area 3 

1. A1 Madu Royal Jelly 65.000 70.000 75.000 

2. A2 Teh Murbei 48.000 52.000 55.000 

3. A3 Madu Balita 48.500 52.500 55.000 

4. A5 Madu Ekstrak Ginseng 48.500 52.500 55.000 

5. A6 Honey Marquisa Juice 65.000 70.000 75.000 

6. A7 Madu Royal Jelly GG 62.000 66.500 70.000 

7. A8 Kopi Brian 57.000 62.000 68.000 

8. A9 Kopi Premium 92.000 98.500 105.000 

9. A15 Peninggi Badan Alami 62.000 66.500 70.000 

10. A16 Kopi Ginzeng Linzhi 40.000 43.000 45.000 

11. B1 Madu Bangka 48.500 52.500 55.000 

12. B2 Madu Royal Jelly Jambi 65.000 70.000 75.000 

13. B3 Honey Mengkudu Juice 62.000 66.500 70.000 

14. B5 Curcuma Alba 62.000 66.500 70.000 

15. B6 Super MGL Capsule 60.000 64.800 69.000 

16. B7 Temu Putih 88.000 95.000 102.000 

17. B8 Pelangsing GP Alami 62.000 66.500 70.000 

18. B15 XAMthone
plus

 230.000 254.000 277.000 

19. B15 P XAMthone
plus

paket 1.200.000 1.320.000 1.440.000 

20. B17 Xamslimer @30 kapsul 125.000 138.000 152.000 

21. D2 P Feminime Hygiene 44.000 47.500 50.000 

Sumber : Brosur PT Usahajaya Fico Operasional Tahun 2012. 

Keterangan :  Area 1 meliputi wilayah : Jawa, Bali dan Sumatera 

Area 2 meliputi wilayah : Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara 

Area 3 meliputi wilayah : Maluku dan Papua 
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Salah satu produk dari PT Usahajaya Fico Operasional adalah jus kesehatan 

XAMthone
plus 

yang merupakan produk minuman kesehatan dari buah manggis 

dan bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mengandung Xanthone pada buah 

manggis dan memiliki sifat antioksidan yang sangat tinggi bahkan beberapa kali 

lipat melebihi kekuatan vitamin C dan vitamin E.  

Kegiatan direct marketing yang dilaksanakan oleh PT Usahajaya Fico 

Operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mempromosikan 

XAMthone
plus

. Berikut adalah Tabel 2 yang menjelaskan berbagai program direct 

marketing yang dilaksanakan PT Usahajaya Fico Operasional dalam 

mempromosikan produk XAMthone
plus

. 

Tabel 2. Program Direct Marketing Produk XAMthone
plus

 PT Usahajaya Fico 

Operasional. 

No. Program Implementasi 

1. Direct Selling  

(Penjualan dengan temu muka 

seperti halnya dalam personal 

selling) 

Seorang direct seller/tenaga penjual 

langsung  menemui calon pembeli 

untuk menawarkan produk dan  

menginformasikan manfaat dan 

keunggulan produk secara temu-muka. 

2. Direct Mail 

(melalui brosur) 

Menarik perhatian konsumen dengan 

cara pengiriman/pemberian brosur 

untuk menginformasikan manfaat dan 

keunggulan produk. 

3. Telemarketing 

(melalui telepon/SMS) 

Sedikitnya mengirimkan 1 kali SMS 

untuk menawarkan produk dan 

konsumen dapat memesan produk 

melalui telepon. 

Sumber : Stater Kit PT Usahajaya Fico Operasional. 

 

Ketiga kegiatan direct marketing diatas dapat diatur dan disesuaikan waktunya 

sehingga dapat menjangkau calon pembeli pada waktu yang tepat dan tempat 

yang disepakati, misalnya rumah konsumen atau tempat pertemuan. Direct seller 

dapat menjalin komunikasi melalui telepon atau pesan singkat dan mengatur janji 
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bertemu dengan konsumen sasaran untuk memperkenalkan dan memberikan 

informasi kepada konsumen ditempat dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan 

direct mail dapat dilakukan dengan cara memberikan atau mengirimkan brosur 

yang memuat berbagai informasi dan manfaat produk ke alamat konsumen 

ataupun diberbagai tempat. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi promosi direct marketing 

yang diterapkan pada produk XAMthone
plus

 karena kegiatan direct marketing 

memiliki keunggulan dibandingkan kegiatan pemasaran masal lainnya. Direct 

marketing memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan konsumen, baik secara tatap muka ataupun dengan menggunakan berbagai 

media yang semakin memudahkan perusahaan menyampaikan manfaat produk, 

membangun hubungan dengan konsumen dan mendengarkan keluhan konsumen. 

Apalagi pada zaman modern ini, selain dengan cara temu-muka, berbagai 

teknologi canggih dapat digunakan sebagai media untuk menawarkan dan 

mempromosikan produk.  

Penulis menetapkan produk XAMthone
plus

 dari PT Usahajaya Fico Operasional 

sebagai objek penelitian dikarenakan XAMthone
plus

 adalah produk terobosan baru 

yang pembuatannya menggunakan teknologi canggih sehingga belum banyak 

dikenal oleh masyarakat sehingga dalam segi pemasarannya XAMthone
plus

 

menggunakan sistem pemasaran direct marketing. Kegiatan direct marketing 

diharapkan dapat menjadi salah satu langkah jitu yang dapat memperkenalkan dan 

menginformasikan manfaat dari XAMthone
plus 

ditengah persaingan produk-
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produk kesehatan yang semakin beragam, dapat memilih calon pembeli yang 

selektif, mendengarkan keluhan-keluhan pelanggan, membangun kepercayaan 

pelanggan terhadap produk XAMthone
plus

 dan mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian terhadap produk XAMthone
plus

. 

1.2 Permasalahan 

Masalah yang dihadapi oleh PT Usahajaya Fico Operasional adalah sulitnya 

menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk- produk kesehatan baru 

sehingga membuat perusahaan harus melakukan berbagai strategi promosi yang 

tepat sebagai upaya untuk memperkenalkan produknya, menciptakan kepercayaan 

terhadap produk, membujuk konsumen untuk melakukan pembelian dan 

menciptakan permintaan atas produk tersebut. PT Usahajaya Fico Operasional 

telah memilih strategi direct marketing dalam memasarkan produknya, direct 

marketing dianggap sebagai cara yang efektif dalam mencapai target penjualan 

yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah strategi direct marketing yang terdiri dari direct selling, direct mail dan 

telemarketing mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian produk 

XAMthone
plus

 di Bandar Lampung?  

2. Program direct marketing mana yang paling dominan mempengaruhi 

pengambilan keputusan pembelian produk XAMthone
plus

 di Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh direct marketing dalam 

pengambilan keputusan pembelian produk XAMthone
plus

 di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui program direct marketing yang paling dominan 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian produk XAMthone
plus

 di 

Bandar Lampung. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti yaitu sebagai tugas akhir perkuliahan dan pengembangan serta 

penerapan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya yang 

berhubungan dengan strategi direct marketing dalam manajemen pemasaran. 

2. Bagi PT Usahajaya Fico Operasional penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam memotivasi para mitra usaha untuk meningkatkan 

penjualan. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi dalam upaya untuk memperluas pengetahuan 

di bidang manajemen pemasaran khususnya tentang direct marketing.  

1.4 Batasan Penelitian 

Agar dalam pembahasan karya ilmiah ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, 

maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah secara teori terdapat enam saluran atau media dalam strategi 
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promosi direct marketing yaitu face to face selling (direct selling), direct mail, 

telemarketing, catalogue selling, pemasaran kios dan television marketing. 

Penelitian ini hanya difokuskan pada tiga variabel, yaitu face to face selling 

(direct selling), direct mail dan telemarketing. Hal ini dikarenakan tiga variabel 

tersebut adalah media yang digunakan PT Usahajaya Fico Operasional  dalam 

memasarkan produk XAMthone
plus

. Ketiga media tersebut dinilai lebih efisien 

dalam segi biaya dalam tahap memperkenalkan produk XAMthone
plus

 karena 

dapat memilih pelanggan potensial menjadi target penjualan dengan biaya 

promosi rendah dibandingkan menggunakan catalogue selling dan television 

marketing yang membutuhkan biaya besar untuk pencetakan katalog dan 

penayangan  acara/program khusus pada salah satu stasiun televisi.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Secara formal atau informal, orang dan organisasi terlibat dalam sejumlah besar 

aktivitas yang dapat kita sebut pemasaran. Pemasaran yang baik telah menjadi 

elemen yang semakin vital untuk kesuksesan bisnis. Pemasaran sangat 

memengaruhi kehidupan kita setiap hari. Pemasaran yang baik bukan sebuah 

kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. 

Kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran. Finansial, 

operasi, akuntansi dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak ada cukup 

permintaan akan produk dan jasa sehingga perusahaan bisa menghasilkan 

keuntungan (Kotler, 2009:3-4).  
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Bauran pemasaran (marketing mix) menurut Hudson (2008:15) terdiri dari 4P’s, 

yaitu Product, Price, Place dan Promotion ditambah dengan People, Physical 

Evidence dan Process. 

Pemasaran  modern yang penuh dengan persaingan menuntut perusahaan atau 

produsen untuk lebih dari sekedar membuat produk yang berkualitas, memberikan 

harga yang terjangkau serta diskon yang menarik dan menyediakannya bagi 

pelanggan yang dituju. Perusahaan juga dituntut agar dapat berkomunikasi dengan 

pelanggan lama maupun calon pelanggan, sehingga perusahaan harus merancang 

dan menetapkan strategi promosi yang baik dan tepat untuk produk yang 

dijualnya. 

Kotler (2009:174) menyatakan bahwa bauran komunikasi pemasaran (marketing 

communication mix) terdiri dari delapan model komunikasi utama antara lain: 

Iklan (Advertising), Promosi Penjualan (Sales Promotion), Acara dan Pengalaman 

(Event and Experience), Hubungan Masyarakat dan Publisitas (Public Relation 

and Publicity), Pemasaran Langsung (Direct Marketing), Pemasaran Interaktif 

(Interactive Marketing), Pemasaran dari mulut ke mulut (Word of Mouth) dan 

Penjualan Personal (Personal Selling). 

PT Usahajaya Fico Operasional telah merancang dan menetapkan strategi promosi 

direct marketing untuk memasarkan produknya, khususnya produk XAMthone
plus

.  

Menurut Lambin (2007:1) direct marketing adalah praktek yang terdapat dalam 

industri pasar ketika pembeli potensial sedikit, produk yang canggih dan nilai unit 

yang tinggi. Lambin juga mengungkapkan bahwa media yang ada dalam direct 

marketing adalah face to face selling atau direct selling, direct mail, catalogue 



11 
 

selling, telemarketing dan television marketing. Berdasarkan beberapa bentuk 

direct marketing tersebut penelitian ini hanya difokuskan pada tiga media saja 

yaitu  direct selling, direct mail dan telemarketing, karena ketiga media tersebut 

yang digunakan oleh PT Usahajaya Fico Operasional dalam menjual produk 

XAMthone
plus

. Ketiga media tersebut dinilai lebih efisien dalam segi biaya dalam 

tahap memperkenalkan produk XAMthone
plus

 karena dapat memilih pelanggan 

potensial menjadi target penjualan dengan biaya promosi rendah dibandingkan 

menggunakan catalogue selling dan television marketing yang membutuhkan 

biaya besar untuk pencetakan katalog dan penayangan  acara/program khusus 

pada salah satu stasiun televisi.  

Lambin (2007:3) menjelaskan face to face selling atau direct selling adalah salah 

satu perangkat atau media yang mempelopori dalam pasar bussines to bussiness, 

dimana perusahaan mempunyai batasan untuk mengidentifikasi jumlah 

prospeknya, kemudian menggunakan tenaga penjualnya untuk menempatkan 

mereka dan mengembangkan mereka menjadi pelanggan. 

Berbeda dengan Lambin, Kotler & Armstrong (2008:250) menjelaskan bahwa 

direct mail sesuai untuk komunikasi langsung, satu lawan satu. Direct mail ini 

memungkinkan terpilihnya pasar sasaran, dapat disesuaikan untuk perorangan, 

luwes dan memungkinkan pengukuran yang mudah atas hasil-hasilnya. Direct 

mail telah terbukti berhasil dalam mempromosikan semua produk, dari buku, 

langganan majalah, asuransi hingga barang-barang hadiah, pakaian, makanan, 

gourmet dan produk industri. 
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Telemarketing menurut Roberts dan Berger (1999:331) memiliki beberapa 

keunggulan sebagai media promosi personal, diantaranya yaitu: dapat 

memberikan komunikasi timbal balik dua arah dengan segera, memiliki tingkat 

fleksibilitas yang tinggi, memberikan efektifitas tambahan saat digunakan dengan 

media lainnya, merupakan metode dalam membangun dan memelihara hubungan 

pelanggan, memberikan kesempatan untuk meningkatkan layanan konsumen serta 

dapat meningkatkan produktivitas dan efesiensi biaya. 

Direct marketing bersifat dapat disesuaikan yang artinya dapat diatur waktunya 

sehingga dapat menjangkau calon pembeli pada waktu yang tepat, bahan-bahan 

promosi direct marketing dapat dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik 

perhatian pembaca lebih tinggi karena bahan tersebut dikirimkan kepada calon 

yang lebih berminat sehingga dapat menstimulasi konsumen agar melakukan 

pembelian. 

Hermawan (2012:40) menyimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan 

proses keputusan dimana konsumen benar-benar memutuskan untuk membeli 

produk atau jasa diantara berbagai macam alternatif pilihan.  

Keputusan pembelian didasari pada informasi tentang keunggulan suatu produk 

yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang 

akan merubah seseorang untuk melakukan pembelian. 

Proses keputusan pembelian menurut Kotler & Armstrong (2008:162) melalui 

lima tahap, yaitu: Pengenalan masalah, Pencarian informasi, Evaluasi alternatif, 

Keputusan pembelian dan Perilaku pasca pembelian. 
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Dengan strategi direct marketing diharapkan calon pembeli dapat mengenal lebih 

banyak produk yang dihasilkan perusahaan, mendapatkan kemudahan dalam 

melakukan pembelian juga pembayaran dan pada akhirnya dapat menimbulkan 

ketertarikan terhadap produk sehingga akan terjadi pengambilan keputusan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Kerangka pemikiran yang penulis ajukan untuk menunjukkan adanya pengaruh 

antara direct marketing terhadap keputusan pembelian produk XAMthone
plus

dapat 

digambarkan dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 Kotler & 

Armstrong 

(2008) 

 

 

 

 

 

 

Hudson (2008:15) Kotler (2009:174)  

 

 

 

 Kotler & Keller 

 (2009:176) 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pengaruh Direct Marketing Dalam Pengambilan 

Keputusan Pembelian Produk XAMthone
plus

. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan paradigma 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma Penelitian Pengaruh Direct Marketing Dalam Pengambilan 

Keputusan Pembelian Produk XAMthone
plus

. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka penulis dapat mengemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Direct marketing yang terdiri dari direct selling, direct mail dan telemarketing 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk XAMthone
plus 

di Bandar 

Lampung. 
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