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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2009) tentang   Strategi 

Komunikasi Pemasaran Dan Keputusan Memilih Kartu Pra Bayar ( Study 

Korelasi tentang Pengaruh Strategi Komunikasi Pemasaran terhadap 

Keputusan Memilih Kartu Pra Bayar TELKOMSEL di Kelurahan Padang 

Bulan Kecamatan Medan Baru kota Medan ). Hasil penelitian menunjukkan 

periklanan,  promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung  

dan penjualan personal mempunyai hubungan yang rendah dengan keputusan 

Memilih Kartu Pra Bayar TELKOMSEL di Kelurahan Padang Bulan 

Kecamatan Medan Baru kota Medan.  Kontribusi periklanan,  promosi 

penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung  dan penjualan personal  

terhadap Keputusan Memilih Kartu Pra Bayar TELKOMSEL di Kelurahan 

Padang Bulan Kecamatan Medan Baru kota Medan  sebesar 5 %. Factor lain 

sebesar 95 % lebih dipengaruhi oleh ajakan atau pengaruh keluarga, teman 

ataupun orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahakami (2008) tentang   Pengaruh 

Faktor Komunikasi Pemasaran Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen (Studi Kasus pada Wisatawan Domestik di Taman Safari 

Indonesia, Cisarua, Bogor). Hasil penelitian menunjukkan atribut wisata 

Taman safari Indonesia (TSI) yang paling dominan dipertimbangkan oleh 
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wisatawan domestik dalam mengambil keputusan untuk mengunjungi TSI 

adalah tarif/harga tiket masuk. Sedangkan atribut wisata TSI yang kurang 

dipertimbangkan oleh wisatawan domestik dalam mengambil keputusan untuk 

mengunjungi TSI adalah wahana permainan.  Peubah komunikasi pemasaran 

yang terdiri periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas, pe,masaran interaktif (website) memiliki pengaruh simultan 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan peubah promosi 

penjualan dan peubah hubungan masyarakat dan publisitas memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen.  Peubah komunikasi 

pemasaran dominan dalam mempengaruhi keputusan wisatawan dalam 

melakukan pembelian jasa TSI adalah peubah promosi penjualan.  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat 

beberapa perbedaan dan persamaan yaitu : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. 

a. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Telkomsel Kota Medan dan 

Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan di U.D Jawa Keramik Probolinggo Penelitian 

terdahulu dilakukan di PT.Excelcomindo Pratama   Cabang 

Bondowoso dan Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, 

sedangkan penelitian sekarang dilakukan di U.D Jawa Keramik 

Probolinggo. 
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2. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. 

a. Sama-sama mengangkat topik mengenai bauran komunikasi 

pemasaran suatu produk. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar 

penjualan dan periklanan. Swasta (2001:8), mendefinisikan pemasaran 

sebagai sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang, jasa kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. 

Kotler (2005:10) menyatakan bahwa pemasaran adalah proses 

sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, 

dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan 

pihak lain. Sedangkan menurut Miller dan Layton (dalam Tjiptono,2006: 

2) dapat didefinisikan sebagai sistem total aktivitas bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produk, jasa, gagasan yang mampu memuaskan 

keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional.  

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran adalah aktivitas bisnis. Lingkup aktivitas 

yang termasuk dalam pemasaran mencakup perencanaan pemasaran, 
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penetapan harga produk, mempromosikan dan mendistribusikan produk, 

sehingga mampu memenuhi keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan. Pemasaran melibatkan individu atau organisasi pemasar 

(umumnya adalah produsen) sebagai penyedia produk yang dipasarkan, 

serta individu atau organisasi konsumen sebagai pihak yang membutuhkan 

produk untuk di konsumsi. 

 Demikian halnya dengan tujuan pemasaran, dapat dilihat dari sisi 

pemasar dan konsumen sebagai pasar sasaran. Pemasar melakukan 

kegiatan bisnis tersebut dengan orientasi mendapatkan keuntungan sebagai 

tujuan dasar dari organisasi bisnis, sementara konsumen berorientasi pada 

pencapaian kepuasan atas perilaku pembelian yang dilakukan. 

2. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan alat (tool) bagi marketer yang terbagi 

dalam elemen program pemasaran yang perlu diperhatikan agar 

implementasi strategi pemasaran dan positioning dapat berjalan dengan 

sukses (Lupiyoadi,2001:58) 

Adapun menurut Assauri (1999;180), bauran pemasaran (marketing 

mix) merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti 

dari sistim pemasaran, variabel mana yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mengetahui reaksi para pembeli atau konsumen. Jadi 

marketing mix terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan 

dan digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui tanggapan konsumen 
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dalam pasar sasarannya. Ada empat unsur variabel bauran pemasaran 

yaitu: 

a. Produk 

Menurut Assauri (1999;181), produk adalah barang atau jasa 

yang dihasilkan untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi 

kebutuhan dan memberikan keputusannya. Jadi produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan 

perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang meliputi barang 

secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau 

buah pikiran. 

Produk disini tidak hanya ditawarkan kepada pasar tetapi ada 

perlu diperhatikan dalam produk yaitu konsumen tidak hanya 

membeli barang dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai 

dalam produk tersebut. Sehingga tidak menimbulkan beralihnya 

kepemilikan penyedia produk oleh konsumen. 

b. Harga 

Menurut Swasta dan Irawan (2005;242), harga adalah jumlah 

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan  sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. 

Harga mempunyai peranan mempengaruhi citra produk serta 

menentukan konsumen untuk membeli. Harga disini juga 

berhubungan dengan pendapatan dan juga mempengaruhi penawaran 
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tetapi juga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 

keseluruhan. 

c. Promosi 

Suatu produk betapapun bermanfaatnya akan tetapi jika tidak 

dikenalkan oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan 

diketahui kemanfaatannya dan mungkin tidak dibeli oleh konsumen. 

Oleh karena itu perlu diadakannya kegiatan promosi. 

d. Distribusi 

Menurut Kotler dalam (Irawan dkk, 2001;135), saluran 

distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang 

mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas 

barang atau jasa selama berpindah dari produsen ke konsumen atau 

pemasaran akan meningkatkan nilai produk bila ditinjau dari asal 

manfaat distribusi. 

Sehubungan dengan saluran distribusi maka perusahaan dan 

perorangan harus dapat memilih saluran yang tepat untuk 

penyampaian produknya, sebab akan mempengaruhi kualitas produk 

yang akan diberikan. 

3. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah aspek penting dalam keseluruhan 

misi pemasaran serta penentu suksesnya pemasaran. Semua organisasi 

modern, baik perusahaan bisnis maupun nirbala (museum, Palang 

Merah, dan sebagainya) menggunakan berbagai bentuk komunikasi 
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pemasaran untuk mempromosikan apa yang mereka tawarkan dan 

mencapai tujuan finansial dan non finansial.  

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua 

unsur pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah 

proses menyampaikan pesan kepada orang lain baik antar individu 

maupun antar organisasi dengan individu. Pemasaran adalah sekumpulan 

kegiatan dimana perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai-

nilai (pertukaran) antara mereka dan pelanggannya. Menurut Sutisna 

(2002: 267), komunikasi pemasaran merupakan suatu usaha untuk 

menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk. Komunikasi pemasaran yang sering 

dikenal sebagai istilah “promosi” yang merupakan pengetahuan, makna, 

dan kepercayaan yang diterima akan diintegrasikan dengan pengetahuan 

lainnya untuk menciptakan sikap merk (brand attitudes) dan membuat 

keputusan pembelian (membentuk keinginan membeli) (Peter dan Olson, 

2002:188)  

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi 

pemasaran merupakan suatu usaha untuk menyampaikan pesan kepada 

konsumen mengenai produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

sehingga menciptakan suatu pengetahuan, makna, dan kepercayaan yang 

diterima oleh khalayak dan membuat keputusan pembelian. 
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4. Model Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan 

pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan 

produk dipasar. Komunikasi pemasaran memegang peranan penting bagi 

pemasar. Tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara 

keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. 

Komunikasi pemasaran juga menyedot anggaran yang sangat besar, oleh 

karena itu pemasar harus secara hati-hati dan penuh perhitungan dalam 

menyusun rencana komunikasi pemasaran. Penentuan siapa saja yang 

menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan 

komunikasi. Dengan menentukan sasaran yang tepat, proses komunikasi 

akan berjalan efektif dan efisien. 

Model komunikasi pemasaran yang biasa dikembangkan pada 

umumnya tidak jauh berbeda. Menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Olson, 

model umum Komunikasi Pemasaran yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model  Komunikasi Pemasaran 

 

 

Agen dan perangsang yang relevan 

 

 

 

(Sumber : Peter dan C. Oslon, 2000 : 189) 

Sumber penandaaan Transnmisi Tindakan membaca

Umpan Balik 

� Produsen 

� Manager 

promosi 

� Agen 

periklanan 

salesman 

� Juru bicara 

� Periklanan 

� Promosi 

� Penjualan 

personal 

� publisitas 

� Media : TV, 

majalah 
� Penawaran 

via pos 
� Di rumah; 

telepon 
� Artikel surat 

K 

O 

N 

S 

U 

M 

E 

      N (a) 

K 

O 

N 

S 

U 

M 

E 

      N (b) 

 



 16 

 Tindakan atau keputusan kunci: 

a. Sumber : Mengelola strategi promosi, antara lain: 

� Menganalisis hubungan konsumen produk 

� Menentukan tujuan dan anggaran promosi 

� Mendesign dan menerapkan strategi promosi 

� Evaluasi strategi promosi 

b. Pesan        : Penandaan komunikasi promosi 

� Mendesign promosi untuk mengkomunikasikan 

makna yang tepat 

c. Transmisi  : Mentransmisi komunikasi promosi 

� Memilih media atau metode distribusi untuk 

mengekspos pesn promosi kepada pendengar yang 

tepat 

d. Konsumen (a)  : Membaca komunikasi pemasaran, antara lain: 

� Masuk ke dalam pesan 

� Menterjemahkan promosi 

� Mengintegrasikan makna untuk mebentuk A (act) 

dan keinginan  berperilaku 

e. Konsumen (b)  : Mengambil tindakan, antara lain: 

� Membeli produk 

� Mengunjungi toko 

� Komunikasi dari mulut ke mulut 
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5. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler  dalam Sutisna (2002: 267-268), terdapat 5 jenis 

Komunikasi Pemasaran yang biasa disebut sebagai bauran promosi 

yaitu: 

a. Iklan (advertising) 

b. Promosi penjualan (sales promotion) 

c. Hubungan masyarakat (publicity and public relations) 

d. Penjualan tatap muka (personal selling) 

e. Pemasaran langsung (direct marketing) 

Bauran promosi (promotional mix) adalah cara-cara yang 

digunakan oleh suatu perusahaan untuk memberikan informasi kepada 

calon pembeli mengenai sifat dan atribut produk-produknya dan 

membujuk mereka untuk membeli atau membeli ulang produk-produk 

itu.  

Bauran promosi menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006;120), 

adalah merupakan perangkat promosi yang mencakup aktivitas 

periklanan, penjualan perseorangan (personal selling), promosi 

penjualan, hubungan masyarakat (public relation/PR), informasi dari 

mulut ke mulut, pemasaran langsung (direct marketing), dan publikasi. 

Sedangkan menurut Lamb, Hair dan McDaniel (2001;147), bauran 

promosi adalah kombinasi dari alat promosi termasuk periklanan, 

hubungan masyarakat dan promosi penjualan. 
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Adapun definisi tentang bauran promosi menurut Swasta dan 

Irawan (2005;334), adalah kombinasi strategi yang paling baik dari 

variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat promosi lain, 

yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. 

Adapun komponen bauran promosi ada empat yaitu periklanan, personal 

selling, publisitas atau hubungan masyarakat dan promosi penjualan. 

Dan didukung dengan pendapat yang sama oleh Irawan, dkk (2001;163). 

Dalam kampanye promosi perusahaan dapat menggunakan salah 

satu variabel atau kombinasi yang terbaik untuk mencapai hasil - hasil 

terbaik. Bauran promosi ini dikoordinasikan secara bersama-sama 

dengan strategi produk harga dan distribusi untuk membentuk marketing 

mix yang ditujukan untuk mencapai pasar. 

Pengertian komponen bauran promosi disajikan sebagai berikut: 

a. Periklanan (advertising) 

Periklanan adalah alat utama bagi perusahaan untuk 

mempengaruhi konsumen disamping empat alat penting lainnya. 

Dalam periklanan perusahaan melancarkan komunikasi persuasif 

terhadap konsumen dan masyarakat yang ditargetkan. 

Untuk lebih memahami periklanan secara lebih jelas, berikut 

ini akan beberapa definisi periklanan menurut Swasta dan Irawan 

(2005;350): periklanan adalah bentuk presentasi dan promosi non 

pribadi tentang ide, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor 

tertentu. Periklanan adalah komunikasi bukan pribadi, satu arah 
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mengenai sebuah produk atau organisasi yang dibayar oleh pemasar 

(Lamb, Hair dan McDaniel,2001;147) 

Jadi periklanan adalah komunikasi non personal (bukan 

perseorangan) dari suatu informasi yang biasanya dibayar oleh 

sponsor yang jelas mengandung ajakan tentang penggunaan produk, 

jasa dan ide-ide dengan melalui beberapa media. 

Fungsi periklanan menurut Swasta dan Irawan (2005:246) 

adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan informasi. 

Dengan advertising diharapkan dapat menambah nilai suatu 

produk  yaitu dengan memberikan informasi kepada konsumen. 

Nilai yang tercipta oleh  advertising tersebut dinamakan faedah 

informasi 

2) Membujuk atau mempengaruhi. 

Suatu advertising biasanya tidak hanya bersifat memberi tahu 

saja, tetapi bersifat membujuk dan mempengaruhi terutama 

kepada pembeli potensial dengan mengungkapkan bahwa 

produknya lebih baik dari pada produk yang lainya.  

3) Menciptakan kesan. 

Dalam hal ini perusahaan selalu berusaha untuk menciptakan 

periklanan yang sebaik mungkin sehingga diharapkan dapat 

menimbulkan kesan tertentu tentang apa yang diiklankan. 
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4) Memuaskan keinginan. 

Advertising merupakan alat komunikasi yang paling efektif bagi 

perusahaan yang dipakai untuk mencapai tujuan itu sendiri yang 

berupa pertukaran yang paling menguntungkan. 

5) Sebagai alat komunikasi. 

Advertising merupakan alat pemasaran yang memudahkan 

komunikasi antara produsen dengan konsumen dan selanjutnya 

akan dapat pula meningkatkan penjualan perusahaan. 

Dari uraian-uraian mengenai periklanan diatas dapat diketahui 

bahwa periklanan memegang peran yang utama disamping alat 

promosi yang lainnya. Oleh kerena itu iklan harus dibuat sedemikian 

rupa sehingga menarik perhatian konsumen yang melihat, membaca, 

maupun yang mendengarkan. Langkah-langkah serta pertimbangan 

dalam pembuatan suatu iklan harus diperhatikan oleh seorang 

manajer jika ingin iklannya berhasil.   

Menurut Tjiptono (1999;243), periklanan dapat disajikan 

melalui berbagai media, secara umum media yang tersedia dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1) Media cetak, yaitu media yang mengutamakan pesan-pesan 

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna 

maupun hitam putih. Jenis-jenis media cetak terdiri atas surat 

kabar dan majalah. 
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2) Media elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan 

hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis media 

cetak ini terdiri dari televisi dan radio. 

3) Media luar ruang, yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) 

yang dipasang ditempat-tempat terbuka seperti pinggir jalan, 

dipusat keramaian, atau tempat-tempat khusus lainnya. Jenis 

media luar meliputi billboard, baleho, poster, spanduk, umbul-

umbul, dan lain sebagainya. 

4) Media lini bawah, yaitu media-media minor yang digunakan 

untuk mengiklankan produk. Umumnya ada empat macam media 

yang digunakan dalam media lini bawah (Khasali, 1992), yaitu: 

pameran, direct mail, point of purchase, merchandising schemes 

dan kalender. 

Dalam membuat program periklanan, manajer pemasaran harus 

selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif 

pembelian. Kemudian membuat lima keputusan utama dalam 

pembuatan program periklanan yang disebut lima M ( Kotler) dalam 

Susanto (2001;814): 

1) Menetapkan tujuan periklanan (mission) 

2) Memutuskan anggaran periklanan (money) 

3) Memutuskan mengenai pesan yang akan disampaikan 

(message) 

4) Memutuskan mengenai media (media) 
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5) Mengevaluasi efektifitas periklanan (measurement) 

b. Promosi Penjualan (salles promotion) 

Promosi penjualan merupakan kegiatan peragaan, pertunjukan, 

demonstrasi dan lain sebagainya. Biasanya kegitan ini dilakukan 

bersama-sama dengan kegiatan promosi lainnya, dan dengan 

menggunakan biaya yang relatif murah. Selain itu promosi penjualan 

lebih fleksibel karena dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang 

lebih murah (Swasta dan Irawan, 2005;353). 

Promosi penjualan merupakan upaya pemasaran yang bersifat 

media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, 

meningkatkan permintaan dari konsumen untuk memperbaiki 

kualitas produk (Sutisna, 2001;299). Kegiatan tersebut antara lain; 

peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi dan sebagainya. 

Promosi penjualan dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen 

agar tertarik untuk membeli produk. Terlihat adanya perbedaan 

antara periklanan dengan promosi penjualan. Periklanan 

dilaksanakan dengan media yang dimiliki dan diawasi oleh badan 

lain, sedangkan promosi penjualan berusaha memasuki dan 

membujuk konsumen dengan alat dan serta metode yang diawasi 

oleh pihak itu sendiri.  

Adapun fungsi promosi penjualan menurut Sutisna 

(2001;300), yaitu : 
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1) Merangsang permintaan oleh pengguna industri atau konsumen 

rumah tangga. 

2) Memperbaiki kinerja pemasaran dari penjual kembali. 

3) Sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan 

masyarakat dan pemasaran langsung. 

Sarana promosi penjualan memiliki tiga sifat khas yaitu: 

1) Komunikasi 

Sarana promosi penjualan memperoleh perhatian dan biasanya 

pemberian informasi yang  dapat mengarahkan konsumen pada 

produk atau jasa. 

2) Insentif 

Sarana tersebut memasukan unsure kelonggaran korelasi, 

dorongan atau kontribusi yang memberikan nilai pada konsumen. 

3) Undangan 

Sarana promosi penjualan merupakan suatu undangan khusus 

yang mengajak onsumen menadakan transaksi pada saat itu juga. 

Terdapat beberapa alat promosi penjualan yang dapat dipakai 

untuk mencapai tujuan promosi penjualan menurut Sunarto, 

(2003;432), sebagai berikut: 

1) Alat promosi konsumen, terbagi menjadi: 

a) Sampel adalah sejumlah kecil produk yang ditawarkan pada 

konsumen untuk dicoba. 
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b) Kupon adalah sertifikasi memberikan pembeli potongan 

harga untuk produk tertentu. 

c) Tawaran pengembalian uang (cash refund) atau rabat (rebate) 

yaitu tawaran untuk mengembalikan sebagian uang suatu 

produk kepada konsumen atau pembelianyang mengirim 

bukti ke pabrik. 

d) Paket harga (price pack), yaitu pengurangan harga yang 

ditandai oleh produsen langsung pada kemasan atau label. 

e) Hadiah (premium), yaitu barang yang ditawarkan gratis atau 

dengan harga miring sebagai insentif karena membeli suatu 

produk. 

f) Barang promosi (advertising specialties), adalah barang atau 

pernak-pernik bermanfaat dengan cetakan nama pemasang 

iklan yang diberikan sebagai hadiah konsumen. 

g) Penghargaan atas kesetiaan (patronage reward) adalah, 

merupaka uang tunai atau hadiah lain yang ditawarkan bagi 

penggunaan suatu produk atau jasa perusahaan secara regular. 

h) Promosi point of purchase (pop= point of purchase 

promotion) mencakup display dan peragaan di dekat tempat 

pembayaran atau pembelian. 

i) Kontes, undian dan permainan, memberikan peluang 

konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti seperti uang 
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tunai, pekerjaan atau barang dengan keberuntungan atau 

lewat usaha ekstra. 

2) Alat promosi dagang. 

Diskon/bonus adalah pengurangan harga langsung pada saat 

pembelian dalam periode waktu tertentu. 

3)  Alat promosi bisnis. 

Promosi bisnis hanya memfokuskan pada dua alat promosi bisnis 

yang utama, konverensi dan pameran dagang, serta kontes 

penjualan. 

c. Publisitas/Hubungan Masyarakat (public relation)  

Publisitas merupakan bagian dari fungsi yang lebih luas, 

disebut hubungan masyarakat, yang meliputi usaha-usaha untuk 

menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menggantungkan 

antara organisasi dengan masyarakat, temasuk pemilik perusahaan, 

karyawan, lembaga pemerintah, penyalur, serikat buruh disamping 

itu juga calon pembeli. (Swasta dan Irawan, 2001;352).  

Sedangkan menurut pendapat Sunarto (2003;437), 

mengemukakan bahwa publisitas adalah memupuk hubungan baik 

dengan berbagai masyarakat disekitar perusahaan dengan 

mendapatkan publisitas yang menguntungkan, memupuk citra 

perusahaan yang baik dan menangani dan meredam rumor dan 

peristiwa yang merugikan. 
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 Menurut Kotler dalam Susanto, (2002;880), untuk 

melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat biasanya ada lima 

kegiatan yang bisa dilakukan yaitu: 

1) Hubungan persetujuan pers adalah menempatkan informasi yang 

patut dijadikan berita ke media utuk menarik perhatian terhadap 

orang, produk, jasa, atau organisasi. 

2) Publikasi produk: publikasi produk meliputi berbagai usaha 

untuk mempublikasikan produk tertentu. 

3) Komunikasi perusahaan: kegiatan ini mencakup komunikasi 

inernal dan eksternal dan mengusahakan pengertian akan 

organisasi itu. 

4) Lobi: mencakup hubungan dengan badan pembuat undang-

undang dan pejabat pemerintah untuk mengusahakan atau 

menggagalkan undang-undang dan regulasi. 

5) Pemberian nasehat: mencakup menasehati manajemen mengenai 

masalah publik dan posisi serta citra perusahaan. 

Alat utama dalam hubungan masyarakat, menurut Lamb, Hair 

dan McDaniel (2001;234) yaitu: 

1) Publisitas produk baru, publisitas dapat membantu para pembuat 

periklanan menjelaskan apa perbedaan antara produk baru 

dengan produk lama. 
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2) Penempatan produk, para pemasar juga dapat mengumpulkan 

publisitas ini dengan memastikan produk mereka muncul pada 

acara khusus. 

3) Pendidikan konsumen, beberapa perusahaan besar yakin bahwa 

konsumen berpendidikan adalah lebih besar dan lebih setia. 

4) Pensponsoran acara, ini bertujuan untuk mendapatkan liputan 

pers, pada saat yang sama acara tersebut juga memperkuat 

identifikasi merek, contohnya pada acara-acara musik atau 

perlombaan. 

5) Pensponsoran pokok-pokok masalah. Perusahaan dapat 

membangun kesadaran publik dan kesetiaan dengan mendukung 

pokok-pokok favorit pelanggan separti pendidikan, perawatan 

kesehatan dan program sosial.  

6) Situs internet (web site), banyak pemasar yang awalnya memakai 

situs mereka sebagai cara untuk mengiklankan produk dan jasa 

mereka. Sirus merupakan alat yang sangat baik untuk 

menyampaikan pesan berita atas suatu produk, peningkatan 

produk, hubungan strategis dan penghasilan keuangan. 

7) Mengatur publisitas yang tidak menguntungkan, untuk 

menangani dampak publisitas yang tidak menguntungkan, 

menghasilkan komunikasi yang cepat dan akurat dalam waktu 

yang darurat. Biasanya pemasar menggunakan manajemen krisis. 
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d. Penjualan Pribadi (personal selling) 

Kegiatan ini beda dengan periklanan karena menggunakan 

orang dalam melaksanakannya. Dalam operasinya personal selling 

lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada 

atau penjualan dapat melihat reaksi dari konsumen sehingga mereka 

menyesuaikan atau mengadakan penyesuaian sepertinya secara 

langsung. 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian penjualan 

pribadi, antara lain sebagai berikut: 

Menurut Swasta dan Irawan (2005;352), penjualan pribadi 

(personal selling) adalah terjadinya interaksi langsung, antara 

pembeli dan penjual secara langsung. Sedangkan menurut Larm, 

Hair dan McDaniel (2001;167), penjualan pribadi yaitu merupakan 

komunikasi langsung antara seorang perwakilan penjualan dengan 

satu atau lebih calon pembeli dalam upaya untuk mengetahui satu 

dengan lainnya dalam satu pembelian. 

Adapun pendapat tentang penjualan personal (personal 

selling), menurut Peter dan Olson (2001;183), personal selling 

melibatkan interaksi personal langsung antara seorang penjual dan 

pembeli potensial dengan seorang salesman. Komunikasi personal 

dengan salesman dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan 

produk atau jasa proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 
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konsumen dapat lebih termotivasi untuk masuk dan memahami 

informasi yang disajikan oleh salesman tentang produk tersebut. 

Dengan adanya kegiatan penjualan pribadi, konsumen tidak 

akan ragu-ragu dalam membeli produk tertentu dari suatu 

perusahaan. Karena sebalum membeli, konsumen telah memperolah 

gambaran yang lengkap mengenai produk tersebut melalui penjualan 

pribadi, sehingga nantinya diharapkan konsumen akan lebih matang 

dalam memilih produk yang ditawarkan dan merasa puas karena 

keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. 

Beberapa sifat dari penjualan pribadi (personal selling) yaitu: 

1) Konfrontasi pribadi 

Penjualan pribadi menyangkut suatu yang hidup, penuh energi 

dan aktif. Pendekatan pribadi serta hubungan interaksi antara 

dua orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat 

mengobservasikebutuhan dan cepat membuat penyesuaian. 

2) Pereratan  

Penjualan pribadi memungkinkan segala jenis hubungan dapat 

berkembang menjadi erat dalam jangka panjang. 

3) Tanggapan 

Penjualan pribadi membuat pembeli merasa berkewajiban 

untuk mendengarkan apa yang diucapkan penjual. 
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e. Direct Marketing (pemasaran langsung) 

Pemasaran langsung adalah bentuk promosi dengan cara 

memasarkan barang/jasa secara langsung agar mendapat tanggapan 

secara langsung juga dari para konsumen. Pemasaran langsung tidak 

harus bertatap muka secara langsung tetapi pemasarannya ditujukan 

secara langsung kepada seseorang. Pemasaran langsung ini bisa 

melalui penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail, dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara langsung 

dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan 

calon pelanggan tertentu. Meski terdapat berbagai bentuk pemasaran 

langsung seperti surat, pemasaran jarak jauh, pemasaran elektronik, 

dan sebagainya-semuanya memiliki empat sifat atau karakteristik 

sebagai berikut:  

1) Nonpublik 

 Pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu, misalnya 

pengiriman surat via pos atau email, itu berarti yang 

mengetahui pesan tersebut hanya pihak terkait saja, public tidak 

mengetahui. 

2) Disesuaikan 

  Pesan dapat disiapkan dan dirancang dengan sebaik-

baiknya terlebih dahulu sebelum dikirimkan kepada orang yang 

bersangkutan agar ia tertarik. 
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3) Terbaru 

  Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat sesuai dengan 

kondisi terkini. 

4) Interaktif 

  Pesan dapat diubah sesuai tanggapan orang yang berkaitan 

sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif. 

Sedangkan Chandra (2002: 178) menjelaskan tentang bauran 

komunikasi pemasaran sebagai berikut: 

Tabel 1 

BAURAN KOMUNIKASI PEMASARAN 

Bentuk 

Komunikasi 

Pemasaran 

Deskripsi Contoh 

Periklanan Segala bentuk presentasi dan promosi 

gagasan, barang atau jasa yang dibayar oleh 

sponsor yang teridentifikasi. 

Iklan media cetak, iklan media 

elektronik, kemasan, brosur, buklet, 

poster, leafletsymbol, logo, dan 

lain-lain 

Promosi 

Penjualan 

Berbagai intensif jangka pendek yang 

dimaksudkan untuk mendorong percobaan 

atau pembelian produk atau jasa. 

Kontes, games, undian, produk 

sample, pameran dagang,kupon, 

demonstrasi,dan lain-lain. 

Public 

Relations 

Berbagai macam program yang dicanangkan 

untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya 

Pidato, seminar, laporan tahunan, 

donasi, sponsor ship, publikasi, 

majalah perusahaan, dan lain-lain. 

Personal 

Selling 

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

calon pembeli untuk melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan dan mendapatkan 

pesanan 

Presentasi penjualan, pertemuan 

penjualan, program intensif, produk 

sample, dan pameran dagang dan 

lain-lain. 

Direct 

Marketing 

Penggunaan surat, telepon, fax, email untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan 

pelanggan atau untuk mendapatkan respon 

langsung dari pelanggan dan calon pelnggan 

spesifik 

Katalog, surat, telemarketing, 

electronic, shopping, fax mail, e-

mail, voice mail, dan lain-lain. 

Sumber : Chandra (2002: 178) Strategi dan Program Pemasaran 
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6. Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Menurut  Peter dan Olson (2000:188) terdapat beberapa tujuan 

dari komunikasi pemasaran: 

a. Konsumen harus memiliki kebutuhan yang didasari (recognized 

need) akan kategori produk atau bentuk produk. 

b. Konsumen harus sadar (aware) akan merek. 

c. Konsumen harus memiliki sikap merk yang positif (favourable 

brand attitude). 

d. Konsumen harus memiliki keinginan untuk membeli merk (intention 

to purchase) tertentu. 

e. Konsumen harus melakukan berbagai macam perilaku (perform 

various behviour) untuk membeli merk tertentu. 

Dalam hal ini Sutisna (2002: 266-267) juga mempunyai persepsi 

sendiri mengenai tujuan dari komunikasi pemasaran, antara lain: 

a. Menginformasikan dan membuat konsumen potensial menyadari atas 

keberadaan produk yang ditawarkan. 

b. Komunikasi untuk membujuk konsumenpotensial agar berhasrat 

masuk kedalam hubungan pertukaran (exchange relationship). 

c. Komunikasi digunakan sebagai pengingat bagi konsumen mengenai 

keberadaan produk 

d. Komunikasi pemasaran adalah untuk membedakan (differentiating) 

produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan 

lain. 
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e. Komunikasi sebagai sarana pengantaran nilai-nilai sosial kepada 

masyarakat. 

7. Proses Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi Pemasaran (Marketing Comunication) adalah salah 

satu dari 4 elemen besar dari bauran pemasaran (marketing mix) yang 

dimiliki perusahaan. Pemasar harus mengetahui bagaimana menggunakan 

alat pemasaran untuk mengkomunikasikan keberadaan produk atau nilai 

yang dapat diberikan untuk target konsumen. 

Proses komunikasi pemasaran adalah proses penyampaian pesan 

yaitu hasil produk perusahaan atau produsen kepada konsumen dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media yaitu bauran promosi. Dua 

elemen yang merupakan bagian besar dalam komunikasi yaitu pengirim 

(sender) dan penerima (receiver). Dua elemen lain yang merupakan alat 

komunikasi yaitu pesan (message) dan media serta 4 elemen lainnya yang 

merupakan fungsi komunikasi yaitu encoding (memberi kode), decoding 

(mengartikan kode), response (tanggapan) dan feeback (umpan balik). 

kemudian Elemen terakhir yaitu noise (gangguan). Pengirim memberikan 

kode-kode melalui message dengan cara yang sama seperti bagaimana 

penerima mengartikan kode-kode yang terdapat dalam message. Pengirim 

harus menyampaikan pesan lewat media yang efektif yang dapat 

menjangkau penerima, selain itu pesan harus dalam bentuk yang dikenali 

oleh penerima. Pengirim juga harus membuat umpan balik sehingga dapat 

diketahui respon dari penerima. Pesan yang dikirim tidak selalu dapat 
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diterima sesuai dengan keinginan pemberi pesan karena adanya perhatian 

yang selektif, pengubahan yang selektif dan pengingatan kembali yang 

selektif pada penerima pesan.  

Komunikator pemasaran harus memiliki target pendengar yang 

jelas. Pendengar (audience) dapat terdiri dari calon pembeli potensial dari 

produk perusahaan, pemakai produk, pengambil keputusan atau pemberi 

pengaruh. Audience bisa terdiri dari individu, kelompok, atau masyarakat 

khusus atau umum. Target audience ini akan berpengaruh terhadap 

keputusan yang diambil komunikator tentang apa, bagaimana, kapan, 

dimana dan kepada siapa harus bicara. Komunikator harus mengetahui 

pula karakteristik dari audiencenya. Dengan melakukan audience analysis 

yang dikenal dengan image analysis yaitu menilai image audience saat ini 

mengenai perusahaan, produknya, dan pesaingnya. Ini penting karena 

sikap tindakan seseorang terhadap suatu objek tergantung dari 

kepercayaannya (beilief) akan objek tersebut. Image adalah kesatuan 

keyakinan, ide, kesan yang dipegang seseorang terhadap suatu objek.  

Respon akhir yang diinginkan dari target audience tentunya 

“membeli” dan “puas”. Namun tindakan membeli adalah hasil akhir dari 

proses yang panjang dalam pengambilan keputusan oleh konsumen. 

Komunikator pemasaran belum mengetahui bagaimana target audience 

bergerak dalam tahap-tahap menuju kesiapan untuk membeli. Pemasar 

mungkin ingin menempatkan sesuatu dalam benak kosumen (cognitive), 
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merubah sikap konsumen (affective) atau mendorong konsumen untuk 

bertindak (behavioral). 

Penegasan tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

Proses komunikasi dimulai dari proses penyampaian pesan oleh 

sender yaitu hasil produk perusahaan atau produsen kepada konsumen 

(receiver) dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media yaitu 

bauran promosi dengan menggunakan encoding (memberi kode). Pengirim 

memberikan kode-kode melalui message dengan cara yang sama sepoerti 

bagaimana penerima mengartikan kode-kode yang terdapat dalam 

message.  

Pesan yang di kirim tidak selalu dapat diterima sesuai dengan 

keinginan pemberi pesan karena adanya perhatian yang selektif, 

pengubahan yang selektif dan pengingatan kembali yang selektif pada 

penerima pesan. Respon akhir yang diinginkan adalah penerima 

memberikan respon yaitu berupa tanggapan, seperangkat reaksi pada 

komunikan setelah menerima pesan. Dalam hal ini komunikator 

menginginkan umpan balik, yakni tanggapan apabila tersampaikan  kepada 

komunikator apakah penerima menyukai atau tidak. 

Dalam proses penyampaian pesan akan timbul gangguan tak 

terencana yang terjadi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh penerima 

yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. 
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8. Perilaku Konsumen 

Banyak ahli memberikan pengertian tentang perilaku konsumen 

(Consumer Behavior), diantaranya menurut Mowen dan Minor (2002: 1) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian 

(buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi, dan pembuangan barang dan jasa, pengalaman, serta ide-ide. 

Menurut Kotler (2005: 201), bidang ilmu perilaku konsumen 

mempelajari cara individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Sedangkan 

pengertian perilaku konsumen menurut Sheth dan Mittal (dalam  Tjiptono 

2005: 40) adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan 

rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang menghasilkan 

keputusan unutk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa 

tertentu.  

Model perilaku konsumen terbagi atas rangsangan pemasaran dan 

rangsangan lain yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Hal ini 

nampak pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Ciri-ciri 

pembeli 

Proses keputusan 

pembelian 

Karakteristik  

 

• Budaya 

• Sosial 

• Pribadi 

• psikologi 

• Pengenalan 

masalah 

• Pencarian 

informasi 

• Keputusan 

pembeli  

• Perilaku 

pembeli 

 

lingkungan 

Rangsangan 

• Produk 

• Harga 

• Tempat 

• promosi 

• Ekonomi 

• Teknologi 

• Politik 

• Budaya 

 

Keputusan 

pembelian 

• Pilihan 

produk 

• Pilhan 

merek 

• Pilihan 

penyalur 

• Waktu 

pembelian 

• jumlah 

pembelian 

 

Pemasaran 

Gambar 2.2 

Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2005:144) 

Perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologis: 

a. Faktor Budaya 

Menurut Mowen-Minor (2002: 263), kebudayaan adalah 

seperangkat pola perilaku yang diperoleh secara sosial dan disalurkan 

secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain kepada anggota 

masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Boyd, et al. (2000: 141) 

budaya atau kebudayaan adalah himpunan kepercayaan, sikap, dan 

perilaku (kebiasaan dan tradisi) yang dimiliki oleh anggota-anggota 

suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan perilaku 

yang paling dasar (Kotler, 2005: 203). 
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b. Faktor Sosial 

Kotler (2005: 206), menulis ada tiga faktor sosial yang 

mempengaruhi keputusan pembelian: 

1) Kelompok Acuan. Sebuah kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku sesorang tersebut. 

2) Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen 

yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga 

menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

3) Peran dan Status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan 

status. 

c. Faktor Pribadi 

Karakteristik pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik tersebut meliputi (Kotler, 2005: 210): 

1) Usia dan Tahap Siklus Hidup. Orang membeli barang dan jasa 

yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera seseorang juga 

dipengaruhi umurnya. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga. Sehingga pemasar akan menciptakan produk sesuai 

dengan usia dan tahap siklus hidup konsumen. 

2) Perkerjaan dan Lingkungan Ekonomi. Pekerjaan sesorang juga 

mempengaruhi pola konsumsinya. Pemilihan produk juga 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang: penghasilan yang 
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dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk 

meminjam, dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

3) Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Orang-orang yang 

berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama, 

dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. 

4) Kepribadian dan Konsep Diri. Kepribadian adalah ciri bawaan 

psikologi manusia yang terbedakan dan menghasilkan tanggapan 

yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungannya. Merek suatu produk juga memiliki kepribadian, 

karena itu para pemasar berusaha mengembangkan kepribadian 

merek yang akan menarik konsumen yang memiliki konsep diri 

yang sama. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologi yang utama: motivasi, persepsi, pembelajaran, serta 

keyakinan dan sikap. 

1) Motivasi. Adalah keadaan yang diaktivasi atau digerakkan di mana 

seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan. Hal ini 

termasuk dorongan, keinginan, dan hasratnya akan barang dan/atau 

jasa kebutuhan (Mowen-Minor, 2002: 205). 

2) Persepsi. Persepsi adalah suatu daya tafsir seseorang untuk 

berpendapat terhadap sesuatu yang dilihat. 
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3) Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah 

hasil belajar. Begitu pula dengan perilaku pembelian, yang juga 

dipengaruhi pembelajaran seseorang akan barang atau jasa yang 

dikonsumsi. 

4) Keyakinan dan Sikap. Keyakinan (belief) adalah gambaran 

pemikiran yang dianut seseorang tentang gambaran sesuatu. 

Keyakinan orang tentang tentang produk mempengaruhi keputusan 

pembelian mereka (Kotler, 2005: 218). Sedangkan sikap menurut 

Boyd, et al. (2000: 135) adalah perasaan positif atau negatif 

tentang suatu objek (katakanlah sebuah merek) yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu 

terhadap objek itu. 

9. Keputusan Pembelian  

Menurut Engel et. Al (2000:31) keputusan pembelian merupakan 

proses merumuskan berbagai altematif tindakan guna menjatuhkan 

pilihan pada salah satu altematif tertentu untuk melakukan pembelian. 

Pemasar perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli 

dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang untuk banyak produk, 

cukup mudah untuk mengenai! siapa yang mengambil keputusan. 

Selanjutnya, Engel et. Al (2000:33) menjabarkan tentang beberapa 

peran dalam keputusan membeli: 

a) Pemrakarsa, orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan 
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gagasan membeli produk atau jasa tertentu. 

b) Pemberi pengaruh, orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan membeli. 

c) Pengambil keputusan, orang yang akhirnya membuat keputusan 

membeli atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang 

dibeli, bagaimana membelinya atau di mana membeli. 

d) Pembeli, orang yang benar-benar melakukan pembelian 

e) Pengguna, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk 

atau jasa. 

Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses 

yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, 

mengevaluasi alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian 

mereka (Mowen dan Minor, 2002: 2). Menurut Boyd et al. (2000: 121), 

proses pengambilan keputusan yang digunakan konsumen ketika 

melakukan pembelian bervariasi.  

Menurut Mowen dan Minor (2002: 15) pengenalan masalah 

(problem recognition) adalah “pengungkapan penyimpangan antara 

keadaan sesungguhnya dan yang diinginkan”. Sehingga pengenalan 

masalah terjadi bila suatu kebutuhan dirasakan. Identifikasi masalah 

konsumen dapat dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang 

bertindak memperlebar kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan 

yang diinginkan. Bila kepuasan konsumen dengan keadaan aktual 

(actual state) menurun atau jika tingkat keadaan yang diinginkan 
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(desired state) bertambah, maka ia dapat mengenali masalah yang 

mendorongnya untuk bertindak 

Setelah mengidentifikasi masalah konsumen memulai proses 

pencarian untuk memperoleh informasi mengenai produk yang mungkin 

mengeliminasi masalah tersebut, perilaku pencarian konsumen 

(consumer search behavior) mengacu pada semua tindakan yang 

diambil konsumen untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi 

tentang cara pemecahan masalah (Mowen dan Minor, 2002: 18). 

Keputusan membeli dapat berupa membeli atau tidak membeli. 

Ada dua faktor yang muncul antara niat membeli dan keputusan untuk 

membeli yaitu sikap orang lain dan situasi yang tak terduga yang dapat 

merubah sifat niat membeli. Apabila konsumen memutuskan untuk 

membeli konsumen cenderung memilih produk yang disukai. Ada 7 

faktor dalam keputusan membeli yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis produk  

2) Keputusan tentang bentuk produk  

3) Keputusan tentang merk 

4) Keputusan tentang penjualannya 

5) Keputusan tentang jumlah produk  

6) Keputusan tentang waktu pembelian  

7) Keputusan tentang cara pembayaran (Dharmmesta dan Handoko, 

2008:102) 
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Menurut Kotler (2005: 223), Proses keputusan pembelian dapat 

diklasifikasikan menjadi lima bagian. Adapun proses keputusan 

pembelian yang dikemukakan oleh Kotler adalah sebagai berikut: 

a) Pengenalan Masalah 

Awal dari proses keputusan pembelian adalah kesadaran konsumen 

akan adanya kebutuhan dan atau keinginan yang belum terpenuhi 

atau terpuaskan. Dari sini pemasar dapat mencari celah-celah 

dimana dia memasarkan produknya atau bagaimana dia mengatasi 

gap antara penawaran dan kepuasan pelanggan yang selama ini 

ada. 

b) Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan dan/atau 

keinginan yang harus dipenuhi, maka ia akan mencari informasi 

berkenaan dengan organisasi atau produk yang akan 

dikonsumsinya. 

c) Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi tentang organisasi atau produk yang dibutuhkan 

sudah terkumpul, seorang konsumen akan menyeleksi seluruh 

informasi dan pembelajaran yang telah ia dapatkan. Dalam hal ini, 

konsumen dapat mempertimbangkan hal-hal seperti manfaat inti 

produk dan atribut-atribut produk yang ditawarkan pemasar. 

d) Keputusan Pembelian 

PadaTahap ini, konsumen cenderung akan meminimalkan resiko 

berdasarkan pada kualitas jasa yang diterimanya sehingga apa yang 
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didapatkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dan atau 

keinginan konsumen tersebut. 

e) Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pilihan dibuat dan jasa telah dibeli serta dikonsumsi, 

seorang konsumen akan menilai antara harapannya terhadap 

produk yang diinginkan dengan apa yang diterimanya. Disini 

kepuasan konsumen dinilai tercapai apabila ada pembelian ulang 

atas produk tersebut. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak 

puas, dia akan melakukan tahap pengumpulan informasi kembali 

untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan atau keinginannya.�

C. Kerangka Pikir 

Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi adalah proses di 

mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antara individu, atau antara 

organisasi dengan individu. pemasaran adalah sekumpulan kegiatan di mana 

perusahaan dan organisasi lainnya mentransfer nilai - nilai (pertukaran) antara 

mereka dengan pelanggannya. Jika digabungkan, komunikasi pemasaran 

merepresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, 

yang memfasilitaskan terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti 

yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya 

Konsep pemasaran suatu perusahaan memerlukan suatu pengelolaan 

dan pelaksanaan yang baik, fokus dan intensif yang sudah tersusun dalam 

program manajemen pemasaran perusahaan. Konsep pemasaran mengatakan 
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bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 

diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing (Kotler, 

1994 : 21). 

Komunikasi pemasaran memegang peran yang penting dalam proses 

pertukaran, pada tingkat dasar komunikasi dapat menginformasikan dan 

membuat konsumen potensial menyadari atas keberadaan produk yang 

ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen saat ini dan 

konsumen potensial agar berhasrat masuk kedalam hubungan pertukaran 

Komunikasi juga dapat dijadikan sebagai pengingat bagi konsumen 

mengenai keberadaan produk, Proses komunikasi yang bersifat sebagai 

mengingatkan ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

perusahaan dapat bertahan karena adanya konsumen, dan mencari atau 

memperoleh konsumen merupakan suatu hal yang sulit. Oleh karena itu, 

ketika perusahaan telah mendapatkan konsumen kemudian melupakan 

konsumen, maka berarti perusahaan tidak berusaha menjaga konsumen yang 

telah diraihnya.  

Peran lain dari komunikasi adalah untuk membedakan produk yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Upaya dalam 

membedakan produk ini dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada 

konsumen bahwa produk yang ditawarkan berbeda denga produk lain yang 

sejenis. 
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Menurut Sutisna (2003:268) “Komunikasi pemasaran memegang 

peranan penting, tanpa komunikasi pemasaran konsumen maupun masyarakat 

secara keseluruan tidak akan mengetahui keberadaan produk dipasar, hal 

tersebut tentu akan berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen”. 

Komunikasi pemasaran juga sangat menyedot anggaran yang sangat besar, 

oleh karena itu pemasar harus secara hati-hati dan penuh perhitungan dalam 

menyusun rencana komunikasi pemasaran. Penentuan siapa saja yang menjadi 

sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. 

Dengan penentuan sasaran yang tepat, proses komunikasi akan berjalan efektif 

dan efisien. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis  

1. Bauran komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

2. Variabel  promosi penjualan (X2) merupakan variabel yang dominan yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 


