
 

 

 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:6) : 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya. Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Saat berhadapan dengan proses 

pertukaran, harus ada sejumlah besar keterampilan dan pekerjaan. 

Kita dapat membedakan definisi sosial dan manajerial tentang pemasaran. 

Pengertian pemasaran berdasarkan definisi sosial yaitu suatu proses sosial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut definisi manajerial, pemasaran 

sering digambarkan sebagai seni menjual produk. 
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 2.1.1  Pengertian Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:23) : bauran pemasaran adalah sekumpulan alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Alat 

pemasaran itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang disebut dengan 4P dalam 

pemasaran yaitu: produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi 

(promotion). 

Variabel-variabel yang dimaksud dalam definisi tersebut termasuk keputusan - 

keputusan dalam empat variabel yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. 

Keempat variabel tersebut saling berhubungan dan perlu dikombinasikan serta 

dikoordinasikan agar perusahaan dapat melakukan tugas pemasarannya dengan baik. 

 

2.2 Pengertian Promosi 

Pengertian Promosi Menurut Kotler (2000:93) : 

Promosi merupakan keaktifan yang mengonsumsi kegunaan produk dan  

meyakinkan konsumen untuk membelinya. 

Berdasarkan pengertian di atas menerangkan bahwa konsumen baru akan membeli 

produk  yang ditawarkan memiliki keunggulan maupun kegunaan yang tidak dimiliki 

oleh produk pesaing.  

Menurut Tjiptono (2008:221), tujuan promosi adalah sebagai berikut: 

1) Menginformasikan, dapat berupa: 

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, 

2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

3. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, 

4.    Menjelaskan cara kerja suatu produk, 
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5.   Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, 

6.   Meluruskan kesan yang keliru, 

7.   Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, 

8.   Membangun citra perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran, untuk: 

1.   Membentuk pilihan merek, 

2.   Mengalihkan merek tertentu, 

3.   Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, 

4.   Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, 

5.   Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan penjualan. 

3) Mengingatkan, dapat terdiri atas : 

1.   Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

      dalam waktu dekat, 

2.   Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

      perusahaan, 

3.   Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, 

4.   Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

    2.2.1 Pengertian Bauran Promosi 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:116), Ada lima sarana promosi utama yaitu: 

periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), dan hubungan 

masyarakat (public relation), penjualan pribadi (personal selling), pemasaran 

langsung (direct marketing). Definisi kelima sarana promosi utama tersebut 

sebagai berikut: 

1. Periklanan (advertising): bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide-

barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. 
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2. Promosi penjualan (sales promotion):  intensif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan dari suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat (public relation): membina hubungan baik dengan 

berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan melalui 

publikasi yang mendukung, membina “citra perusahaan” yang baik, dan 

menangani cerita dan peristiwa yang merugikan perusahaan.  

4. Penjualan pribadi (personal selling): penyajian pribadi oleh tenaga penjual 

perusahaan dengan tujuan penjual dan membina hubungan dengan pelanggan. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing): hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan 

membangun hubungan pelanggan yang langsung.  

Berdasarkan definisi  bauran promosi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

promosi kombinasi strategi mencapai tujuan pemasaran. Tetapi peneliti hanya 

memfokuskan penelitian pada dua variabel bauran promosi yang digunakan 

Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort yaitu: periklanan (advertising) dan promosi 

penjualan (sales promotion).  

    2.2.2 Periklanan (Advertising) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:150) : 

Periklanan adalah semua bentuk terbayar presentasi nonpribadi dan promosi 

ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu. 

Periklanan merupakan kegiatan yang penting karena melalui periklanan, perusahaan 

dapat menawarkan produknya dengan memberikan informasi yang terbaik untuk 
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memuaskan keinginan konsumen, membujuk atau mempengaruhinya paling tidak 

dapat memberikan kesan terhadap produk yang diiklankan.  

Tujuan periklanan secara khusus adalah : 

1. Mempertahankan pelanggan yang setia dengan membujuk para pelanggan agar 

tetap membeli. 

2. Menarik kembali para pelanggan yang hilang atau lari dengan menarik atau 

mengarahkan arus pelanggan secara perlahan-lahan kearah produk yang 

dihasilkan perusahaan dari merek produk pesaing. 

3. Menarik pelanggan baru dengan menarik arus pembeli kearah produk yang 

diiklankan perusahaan dan menggantikan tempat para pelanggan yang pindah ke 

merek produk pesaing serta memperluas pasar secara keseluruhan. 

Untuk suksesnya periklanan diperlukan perencanaan yang baik dan teliti serta harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 

2.2.2.1   Keefektifan Komunikasi Periklanan  

Menurut Kotler dan Keller (2009:186) formula AIDA (Attention, Interest, Desire, 

Action) merupakan formula yang paling sering digunakan untuk membantu 

perencanaan suatu iklan secara menyeluruh, dan formula itu dapat diterapkan pada 

suatu iklan.  

Dengan menggunakan model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) akan 

memperjelas konsep perubahan, sikap, dan perilaku dalam kaitannya dengan sebuah 

kerangka tindakan. Model hirarki tanggapan tersebut dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Tabel 2.1 Bentuk Model Hierarki Tanggapan 

 Model AIDA Model Hierarki-efek Model Inovasi-adopsi Model Komunikasi 

Tingkat Kognitif Perhatian Pengenalan 

(kesadaran) 

Pengetahuan (tahu) 

 

 

Kesadaran 

Penampilan 

Penerimaan 

Tanggapan Kognitif 

 

Tingkat Afektif 

 Tertarik 

 

   Ingin 

Suka 

Memilih Meyakini 

 Tertarik 

 

  Evaluasi 

Sikap 

Maksud 

Tingkat 

Keperilakuan 

Tindakan Membeli Mencoba 

Adopsi 

Perilaku 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:178) 

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal sebagaimana seorang 

pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan kata yang tepat sehingga 

terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian produk. Tetapi tidak semua 

pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya keraguan 

pembeli dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:179) menjelaskan Teori AIDA (Attention, Interest, 

Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, 

menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori ini 

menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik. 

Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention, Interest, Desire, and 

Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang ideal kepada konsumen di 

mana melalui suatu tahapan yang terdiri dari perhatian (Attention/Awareness), 

ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan mengambil tindakan (Action). Hal ini di 
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mana seorang pemasar harus menyadari bahwa pesan yang disajikan tentang AIDA 

(Attention, Interest, Desire, and Action), yaitu : 

1. Perhatian (Attention) 

     Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat menimbulkan 

perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. Perhatian itu bertujuan 

secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau konsumen yang akan 

dijadikan target sasaran. Hal tersebut dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar 

yang menonjol dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan 

mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian merupakan 

suatu langkah awal bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, 

diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai 

proses awareness / kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke 

konsumen. 

2. Ketertarikan (Interest) 

     Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, ingin 

mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal tersebut terjadi 

karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan pesan yang 

ditunjukkan. 

3. Keinginan (Desire) 

     Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif dan motivasi 

konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan menjadi dua, 

yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini di mana motif rasional 
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mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, 

sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk. 

4. Tindakan (Action) 

     Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi 

pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan. 

2.2.3 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:204) : 

Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian 

atau penjualan produk dan jasa. 

Promosi penjualan meliputi pilihan sarana yang luas (kupon, kontes, potongan harga, 

hadiah, premi, dan lainnya) semuanya mempunyai banyak kualitas unik. Semua 

sarana uni menarik perhatian konsumen, menawarkan insentif, dan bisa digunakan 

untuk mendramatisasi penawaran produk serta meningkatkan penjualan. 

Kegiatan promosi penjualan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan 

berdasarkan obyek yang dituju, yaitu: 

1. Promosi konsumen adalah promosi penjualan yang ditujukan untuk konsumen 

akhir. Misalnya dengan pemberian hadiah, pemberian sampel produk dan jaminan 

uang kembali jika produk yang digunakan ternyata mengecewsakan atau rusak. 

2. Promosi perdagang adalah promosi penjualan yang ditujukan kepada pedagang 

perantara atau badan-badan. Misalnya membeli barang dengan hadiah, potongan 

harga, dan lain sebagainya. 
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3. Promosi tenaga penjualan adalah promosi penjualan yang ditujukan kepada 

wiraniaga dari perusahaan. 

Promosi penjualan pada kenyataan paling sering digunakan untuk tujuan menarik 

pembeli agar dapat menebus atau memasuki pasar yang baru sehingga memperoleh 

pelanggan baru. 

2.2.3.1  Keefektifan Komunikasi Promosi  Penjualan 

Promosi Penjualan pada riset ini diukur dari keefektifan tujuan promosi penjualan, 

yang mempengaruhi konsumen dengan memberi suatu informasi yang akan 

membawa konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut. Riset ini mengukur 

keefektifan promosi penjualan dengan mengadopsi model efek hirarki AIDA yaitu; 

Attention: menyadari dan memiliki perhatian, Interest: menarik, Desire: 

menumbuhkan rasa peminatan, Action: menguatkan kecenderungan untuk mengikuti 

pesan informasi.(Birth et al., 2008; Boush et al., 1994). 

2.3 Pengertian Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen menurut Swastha (2008:110) adalah kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang dan 

jasa, termasuk didalamnya proses pemgambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan dan kegiatan-kegiatan tersebut Swastha (2008:110).  

Definisi tersebut mengungkapkan dua hal penting dalam perilaku konsumen, yaitu: 

a. Tindakan langsung atau kegiatan fisik yang semua ini melibatkan individu 

menilai, mendapatkan dan mempergunakan jasa ekonomis.  

b. Proses pengambilan keputusan termasuk keputusan yang mendahului dan 

menyertai tindakan diatas.  
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Hal penting yang tercakup dalam definisi perilaku konsumen tersebut 

menggambarkan hubungan bahwa perilaku atau tindakan konsumen akan berbeda 

karena adanya perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi proses keputusan. 

 

 

 

 

                                                                                       Umpan Balik 

 

 
      Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

      Sumber: Sutisna (2004 : 156) 

 

2.4   Niat Beli Konsumen 

Dalam mencari dan menumbuhkan niat beli konsumen terlebih dahulu harus 

memahami bagaimana konsumen melakukan keputusan. Menurut McCarthy 

(2002:298) niat beli dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Niat beli merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli 

barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

Menurut Bearman (2007:142) tumbuhnya niat beli konsumen itu disebabkan oleh 

unsur – unsur yang terdiri dari tiga tahapan, diantaranya: 

1. Rangsangan, yaitu suatu isyarat yang ditunjukan untuk mendorong atau 

menimbulkan seseorang untuk bertindak. 

2. Kesadaran, yaitu sesuatu yang memasuki pikiran seseorang. Kesadaran ini 

dipengaruhi oleh pertimbangan atas barang atau jasa itu sendiri. 

Pengenalan Masalah / Kebutuhan dan Keinginan 

Pencarian Berbagai Informasi 

Pilihan Atas Merek Produk 

Evaluasi Berbagai Alternatif 

Pilihan Atas Merek Produk Untuk dibeli 

Evaluasi Pasca Pembelian 
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3. Pencarian Informasi, yaitu aspek pencarian informasi dibagi menjadi enam bagian: 

a. Informasi intern 

Informasi bersumber dari ingatan konsumen untuk memilih barang atau jasa yang 

memuaskannya. 

b. Informasi ekstern 

Informasi yang melibatkan iklan (media cetak dan penjualan langsung, dan 

bersumber sosial atau keluarga, teman ataupun kolega). 

c. Memastikan sifat yang dari setiap pilihan yang ada 

Tahap ini konsumen mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ciri dan 

sifat dari setiap pilihan. Setelah diketahui pilihannya maka konsumen akan 

memutuskan barang yang akan dibelinya. 

d. Pemilihan alternatif 

Pemilihan ini terjadi jika beberapa barang atau jasa merupakan suatu pilihan yang 

sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia. 

e. Pembelian 

Tahapan di mana konsumen telah melalui pilihan dan siap untuk mengeluarkan 

uangnya untuk ditukar dengan barang atau jasa tersebut. 

f. Tempat dimana membeli 

Tempat pembelian merupakan salah satu perkembangan di toko mana konsumen 

akan membeli produk atau jasa tesebut. Sebuah toko atau penyalur memiliki citra 

yang baik atau merangsang konsumen untuk berbelanja lebih lanjut sehingga 

diharapkan konsumen menjadi terbiasa membeli di tempat yang sama.  

Pada riset ini, niat beli konsumen mengacu pada penulisan McCarthy (2002:298). 

Namun, riset ini menggunakan definisi yaitu niat beli kunjungan ulang konsumen 

dengan konsep yang telah melakukan pembelian. Berarti, niat beli pada riset ini 



26 
 

didefinisikan suatu dorongan atau rencana konsumen untuk melakukan pembelian 

ulang. 

2.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Beli Konsumen 

Menurut Swastha (2008:45) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

membeli berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan 

puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, 

ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. 

Menurut Super dan Crites yang di kutip oleh Romy (2014) menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi niat beli seseorang, yaitu : 

1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang 

dapat diperkirakanminat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, 

aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya, dan lain-lain. 

2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial ekonomi 

tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya daripada yang 

mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang menggunakan 

waktu senggangnya. 

4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria, 

misalnya dalam pola belanja. 

5.  Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua akan 

berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan seseorang. 
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2.6  Penelitian Terdahulu 

Dalam bab ini banyak menguraikan tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian, pengalaman pribadi dapat diajukan sebagai 

penguat teori yang akan digunakan untuk alasan seberapa penting penelitian ini harus 

dilakukan. Untuk penelitian kali ini peneliti mencoba menggali dan menguji 

pengaruh Keefektifan periklanan dan promosi penjualan terhadap niat beli kunjungan 

ulang konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort, beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Kajian Penelitian Terdahulu 

 
No Nama dan Judul Penelitian Desain Penelitian Hasil Penelitian 

1. Romy Victor Tanoni (2014) 

Pengaruh iklan terhadap niat beli 

konsumen, Jurnal Administrasi Bisnis, 

Vol.6, No.1 

- Regresi linier 

berganda 

- 150 Responden 

- Purposive 

sampling 

Secara umum pesan iklan dapat dinilai 

baik. Hal ini terbukti dari tanggapan 

konsumen yang sebagian besar 

memberikan pernyataan baik terhadap 

pesan iklan yaitu sebesar 60%. 

2. Liera Brighayati (2010) 

Efektivitas iklan dengan 

menggunakan AIDA (attention, 

interest, desire, action) terhadap niat 

beli konsumen. Other thesis, 

Universitas Sebelas Maret. 

- Regresi linier 

berganda 

- 100 Responden 

- Purposive 

sampling 

Nilai Adjusted R menunjukan bahwa 

82,0% niat beli konsumen dipengaruhi 

oleh variabel attention, interest, desire 

dan action sisanya sebesar 18% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian. 

3. Dian Yudhiartika (2012) 

Pengaruh personal selling, display, 

promosi penjualan terhadap kesadaran 

merek dan niat beli konsumen, Jurnal 

Administrasi Bisnis, Vol.6, No.1 

- Regresi linier 

berganda 

- 200 Responden 

- Judgement 

sampling 

Dari hasil pengujian linier berganda 

yang telah dilakukan promosi penjualan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat beli yaitu sebesar 60%. 

Sumber: data penelitian terdahulu, 2014 
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2.7  Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang digunakan adalah : 

Keefektifan periklanan dan promosi penjualan berpengaruh terhadap niat beli 

kunjungan ulang konsumen pada Kampoeng Wisata Tabek Indah Resort. 

2.8  Kerangka Pemikiran 

Oleh karena itu, kerangka untuk penelitian ini adalah :  

 

 

  

 

 

Gambar 2.2  Kerangka Penelitian 

Sumber: Data diolah, 2015 
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