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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian Fahmi (2012) Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Sepeda Motor Merk Honda Beat (Studi Kasus di Dealer 

AHASS Gedangan). Penelitian ini menggunakan Teknik penarikan sampel 

dengan accidental sampling, dan pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Periklanan 

(X1), Penjualan Perorangan (X2), Promosi Penjualan (X3), Hubungan Masyarakat 

(X4) secara simultan berpengaruh secara signifikan positif terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y). Sedangkan secara parsial Periklanan (X1), Penjualan 

Perorangan (X2), Promosi Penjualan (X3), Hubungan Masyarakat (X4) secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian (Y).  

Penelitian Melati (2007) tentang Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Supra X 125R : studi pada Dealer PT. 

Blitar Tata Indah Motor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

korelasional dengan populasi konsumen yang membeli sepeda motor Honda 

SupraX 125R pada Dealer PT" Blitar Tata Indah Motor pada bulan Januari 2006 

sampai dengan September 2006 yang berjumlah 317 orang. Sampel diambil 

dengan menggunakan rumus Slovin berjumlah 76 responden. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Variabel terikat (Y) 
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penelitian ini adalah keputusan pembelian, sedangkan variabel bebas (X) adalah 

bauran promosi dengan sub variabel periklanan (X1), promosi penjulan (X2), dan 

hubungan masyarakat (X3). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

dan hubungan masyarakat terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda 

Supra X 125R pada Dealer PT" Blitar Tata Indah Motor, baik secara parsial 

maupun simultan. Dari ketiga bauran promosi yang terdiri dari periklanan, 

promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang mempunyai pengaruh 

dominan dalam keputusan pembelian sepeda motor Honda SupraX 125R adalah 

periklanan.  

Tabel 2.1 

Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian  Perbedaan  Persamaan  

1 Penelitian Fahmi Pengaruh 

Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Konsumen Membeli 

Sepeda Motor Merk Honda 

Beat (Studi Kasus di Dealer 

AHASS Gedangan) 

 

Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel 

Periklanan, Penjualan 

Perorangan, Promosi 

Penjualan, Hubungan 

Masyarakat.  

Sama-samamenggunakan 

regresi linier berganda, 

uji (F), uji (T).  

 

2 Melati (2007) tentang Pengaruh 

Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepeda 

Motor Honda SupraX 125R : 

studi pada Dealer PT. Blitar 

Tata Indah Motor. 

Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel 

Periklanan , Promosi 

Penjualan, Hubungan 

Masyarakat 

Sama-samamenggunakan 

regresi linier berganda, 

uji (F), uji (T).  

 

3 Hisyam tentang pengaruh 

bauran promosi terhadap 

keputusan pembelian Honda 

Verza (Studi pada mahasiswa di 

Malang Raya).  

 

Pada penelitian ini, 

menggunakan variabel 

periklanan, promosi 

penjualan, penjualan 

personal, sponsorship, 

dan pemasaran langsung 

Sama-samamenggunakan 

regresi linier berganda, 

uji (F), uji (T).  
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B. LANDASAN TEORI 

Perilaku konsumen adalah bidang ilmu yang mempelajari cara individu, 

kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, memakai, serta 

memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan hasrat mereka (Kotler & Keller, 2009:201). Dalam Setiadi 

(2003:3) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan langsung yang 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.  

Keputusan pembelian konsumen dpengaruhi oleh faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis (Kotler, 2003:202). Faktor budaya, sub-budaya dan kelas 

sosial sangat penting bagi perilaku pembelian (Kotler dan Keller, 2009:214). 

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang paling 

mendasar. Dengan kata lain merupakan faktor paling utam dalam perilaku 

pengambilan keputusan dan perilaku pembelian (Setiadi, 2003:331). Selain faktor 

budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 

kelompok acuan atau referensi, keluarga serta peran dan status sosial (Kotler dan 

Keller, 2009:217). Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri 

pembeli (Setiadi, 2003:43). Faktor psikologis dalam keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan dan sikap. Faktor psikologis ini yang disentuh oleh 
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pemasar melalui bauran promosi agar dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Menurut Tjiptono (2012:349) bauran promosi adalah ramuan komunikasi 

pemasaran yang terdiri dari lima sasaran penting yaitu periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, sponsorship, dan pemasaran langsug&online. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2001;77) bauran promosi adalah 

program komunikasi pemasaran total dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari 

iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. 

Kedua pendapat tersebut pada prinsipnya hamper sama, yaitu melakukan bauran 

program komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

pemasaran. Artinya bauran Promosi dirancang oleh produsen untuk menarik minat 

pembeli melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang dipasarkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang pemasar diharapkan dapat 

merancang bauran promosi dengan mempertimbangkan konsumen sasarannya, 

termasuk bagaimana perilaku pembelian dari konsumen sasaran. 

1. Pemasaran 

a) Pengertian Pemasaran 

 Menurut Chandra (2002:01) Pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran 

barang dan jasa yang bernilai satu sama lain. 
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Menurut Kotler (2001:07) Pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal 

balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Swastha dan Irawan (2002:05) Pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegitan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial. Swastha dan Irawan (2002:05). 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses pertukaran barang atau jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan individu maupun kelompok. 

2. Bauran Promosi (Promotional Mix) 

Untuk bisa mengkomunikasikan secara efektif, perusahaan harus bisa 

mampu merancang program-program yang menarik, mampu membidik, 

waraniaga, supaya bisa bersikap ramah dan mampu memberikan informasi 

yang jelas, serta mengetahui akan tujuan dari bauran promosi. Menurut 

Tjiptono (2012:349) bahwa bauran promosi adalah ramuan komunikasi 

pemasaran yang terdiri dari limat sasaran penting yaitu periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online. 

Sedangkan bauran promosi menurut Kotler dan Amstrong (2001:77) 

adalah program komunikasi pemasaran total dalam sebuah perusahaan yang 

terdiri dari iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 
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masyarakat yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan iklam dan 

pemasarannya. 

3. Periklanan (Advertising) 

a) Pengertian periklanan (Advertising) 

Kotler & Armstrong (2008:150) mendefiniskan, periklanan 

(advertising) dalam hal ini merupakan semua bentuk presentasi nonpribadi 

dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

Menurut Lamb dkk (2001:202) periklanan adalah bentuk dari bukan 

pribadi yang dibayar dimana sponsor atau perusahaan yang diidentifikasi. 

Sedangkan menurut Boyd dkk (2000:74) periklanan adalah bagian 

dari keputusan yang kompleks dan lingkungan makro yang berubah 

mebuatnya semakin rumit. 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:157) adapun suatu iklan memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Penemuan informasi tentang produk / perusahaan dari berbagai media 

mudah. 

2) Design media yang digunakan menarik. 

3) Informasi yang disampaikan dalam berbagai media jelas. 

4) Pesan yang terkandung dalam berbagai media dapat dipercaya. 

b) Tujuan periklanan (advertising) 

Beberapa tujuan periklanan menurut Philip dan Armstrong (2001:155) 

adalah: 
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1) Memberitahu 

 Menginformasikan pasar tentang produk baru. 

 Mengemukakan kegunaan baru sebuah produk. 

 Menginformasikan perubahan harga ke pasar. 

 Menjelaskan cara kerja produk. 

 Menggambarkan jasa yang tersedia. 

 Memperbaiki kesan yang salah. 

 Mengurangi keraguan pembeli. 

 Membangun citra perusahaan. 

2) Membujuk 

 Membangun preferensi merek. 

 Mendorong agar beralih ke merek Anda. 

 Mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk. 

 Membujuk pembeli untuk membeli sekarang. 

 Membujuk pembeli untuk menerima kunjungan. 

3) Mengingatkan 

 Mengingatkan pembeli bahwa produk bisa saja dibutuhkan dalam 

waktu dekat. 

 Mengingatkan pelanggan dimana harus membeli produk. 

 Agar produk tetap diingat pelanggan walaupun penjualan sedang 

sepi. 

 Menjaga agar kesadaran akan produk tetap menjadi hal utama. 
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c) Fungsi Advertising 

Ada lima (5) fungsi periklanan menurut Shimp (2003:357) yaitu: 

1) Informing (Memberi Informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar(aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Karena merupakan 

suatu bentuk komunikasi yang efektif, berkemampuan menjangkau 

khalayak luas dengan biaya per kontak yang relatif rendah, periklanan 

memfasilitasi pengenalan (introduction) merek-merek baru 

meningkatkan jumlah permintaan terhadap merek-merek yang telah ada 

dan meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen (top of 

mind awareness) untuk merek-merek yang sudah ada dalam kategori 

produk yang matang 

2) Persuading (Merayu) 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang, persuasi 

berbentuk mempengaruhi permintaan primer-yakni, menciptakan 

permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, iklan 

berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi 

merek perusahaan yang spesifik. 

3) Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. Saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk 
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yang diiklankan, dampak periklanan dimasa lalu memungkinkan merek 

pengiklan untuk hadir di benak konsumen sebagai suatu kandidat merek 

yang akan dibeli.periklanan yang efektif juga meningkatkan minat 

konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek 

yang mungkin tidak akan dipilihnya. Periklanan lebih jauh 

didemontrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan 

mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli 

suatu merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang 

menguntungkan. 

4) Adding Value (Memberikan Nilai Tambah) 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai 

tambah bagi penawaran-penawaran mereka yaitu inovasi, 

penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga 

komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Periklanan 

memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi 

konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang 

sebagai lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih 

unggul dari tawaran pesaing. 

5) Assisting (Mendampingi) Upaya-upaya Lain dari Perusahaan 

Periklanan hanyalah salah satu anggota atau alat dari tim atau bauran 

komunikasi pemasaran. Periklanan pada suatu saat adalah pencetk skor 

yang berhasil mencetak gol melalui dirinya sendiri. Pada saat-saat 

lainnya, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang 
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memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses 

komunikasi pemasaran. Peran penting lainnya adalah membantu 

perwakilan penjualan. iklan mengawali proses penjualan produk-produk 

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga 

sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang 

prospektif. 

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

a) Penegertian Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Kotler & Armstrong (2008:204) mendefiniskan promosi penjualan 

(sales promotion) terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. 

Promosi penjualan merupakan bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli konsumen Tjiptono (2004:229). 

Menurut Simamora (2003:296) promosi penjualan adalah metode 

promosi yang ditujukan untuk memperoleh respon pembelian konsumen 

segera mungkin dngan cara memberikan rangsangan melalui: kupon, 

kontes, hadiah, potongan harga, bonus, pembelian sampel produk dan 

benefit lainnya.  

Karakteristik dari sales promotion menurut Kotler & Armstrong 

(2008:204) yaitu: 

1) Besar / ukuran insentif yang ditawarkan menarik 
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2) Insentif yang ditawarkan bervariasi 

3) Syarat untuk mendapatkan insentif yang ditawarkan jelas 

4) Waktu pelaksanaan insentif yang dilakukan tepat 

b) Langkah-langkah Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Dalam menciptakan program promosi penjualan, perusahaan harus 

menetapkan tujuan promosi penjualan dengan jelas dan kemudian memilih 

alat-alat terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Djaslim Saladin 

(2003:196), menguraikan langkah-langkah dalam promosi penjualan 

sebagai berikut: 

1) Menentukan tujuan promosi penjualan 

Tujuan umum: bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran, untuk 

mempercepat respon pasar yang ditargetkan. 

Tujuan khusus: bagi konsumen adalah untuk mendorong konsumen 

umtuk lebih banyak menggunakan produk, membeli produk dalam unit 

besar, mencoba merek yang dipromosikan, dan untuk menarik penbeli 

dari merek pesaing. Bagi pengecer adalah untuk membujuk pengecer 

agar menjual produk baru, menimbun lebih banyak persediaan barang, 

mengingatkan pembelian ketika sedang tidak musim. Sedangkan bagi 

wiraniaga adalah untuk mendukung atas produk atau model baru, dan 

mendorong penjualan di musim sepi. 
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2) Menyeleksi alat-alat promosi penjualan 

Dalam mempergunakan alat-alat promosi penjualan, kita harus 

memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan 

evektivitas biaya untuk setiap alat. 

3) Menyusun program promosi penjualan 

Keputusan-keputusan dalam menyusun program promosi penjualan 

yaitu: 

 Besarnya insentif 

 Syarat-syarat partisipasi 

 Waktu promosi 

 Wahana distribusi untuk promosi 

 Saat-saat promosi  

 Total anggaran promosi penjualan 

4) Melakukan pengujian pendahuluan atas program 

Keputusan mengenai tes pengujian pendahuluan promosi penjualan 

dapat dilakukan dengan menyusun berbagai peringkat promosi, atau 

dilakukan di daerah tertentu yang luasnya terbatas. 

5) Melaksanakan dan mengendalikan program 

Dalam pelaksanaannya harus memperhitungkan waktu persiapan dan 

waktu penjualan. Waktu persiapan yaitu mulai sejak persiapan program 

sampai saat program diluncurkan. Sedangkan waktu penjualan yaitu 

mulai saat barang dikeluarkan sampai barang tersebut berada di tangan 

konsumen. 
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6) Mengevaluasi hasil 

Ada beberapa metode untuk mengavaluasi hasil promosi penjualan, 

yaitu: 

 Membandingkan penjualan sebelum, sewaktu, dan sesudah promosi. 

 Percobaan mengenai berbagain macam hal, misalnya nilai insentif, 

jangka waktu dan media distribusinya. 

c) Alat-alat Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Banyak alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari 

promosi penjualan.gambaran mengenai alat-alat promosi penjualan 

menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2004:662) adalah sebagai 

berikut: 

1) Contoh produk (sample) adalah tawaran produk sejumlah tertentu 

produk untuk percobaan. 

2) Kupon (coupons) adalah sertifikat yang member pembeli penghematan 

ketika mereka menggunakan produk yang telah ditentukan. 

3) Tawaran pengembalian uang/ rabat (cash refund offers) adalah tawaran 

untuk mengembalikan uang atas harga penjualan produk kepada 

konsumen yang mengirimkan bukti pembelian kepada pabrikan. 

4) Kemasan dengan harga potongan (price packs) adalah potongan harga 

yang ditandai oleh produsen secara langsung pada label atau kemasan. 

Ada yang berupa kemasan yang dijual dengan potongan harga atau 

berupa sebuah kemasan gabungan. 
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5) Bingkisan (premiums) adalah barang yang ditawarkan gratis atau 

dengan harga murah sebagai sebuah insentif bagi pembelian sebuah 

produk. 

6) Barang iklan khusus (advertising specialties) adalah barang yang 

berguna yang dicetaki nama pemasang iklan, didberikan sebagai hadiah 

kepada konsumen. 

7) Hadiah pelanggan (prize) adalah uang tunai atau hadiah lain atas 

penggunaan regular produk atau jasa tertentu perusahaan. 

8) Kontes, undian berhadiah dan permainan adalah kegiatan-kegiatan 

promosi yang memberikan konsumen kesempatan untuk memenangkan 

sesuatu seperti uang tunai, perjalanan, atau barang lain dengan 

mengandalkan nasib baik atau usaha tambahan. 

9) Imbalan kesetiaan (patronage award) adalah hadiah dalam bentuk uang 

tunai atau dalam bentuk lain yang sebanding dengan besarnya kesetiaan 

pembeli kepada penjual atau kelompok penjual tertentu. 

10) Diskon adalah pengurangan langsung terhadap harga atas pembelian 

selama satu periode tertentu. 

11) Tunjangan adalah uang promosi yang dibayarkan oleh pabrikan kepada 

pengecer sebagai imbalan atas kesediaan pengecer menampilkan 

produk pabrikan dalam acara tertentu. 

12) Barang gratis adalah memberi imbalan barang kepada para perantara, 

apabila mereka membeli sejumlah tertentu. 
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13) Konvensi dan pameran dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk memperkenalkan produknya dalam acara tertentu. 

14) Kontes penjualan adalah kontes bagi tenaga penjualan atau dealer untuk 

memotifasi peningkatan kinerja penjualan mereka selama satu periode 

tertentu. 

d) Tujuan Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menurut Buchari Alma (2002:145) dalam bukunya manajemen 

pemasaran dan pemasaran jasa mengatakan bahwa tujuan promosi 

penjualan adalah sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian para pembeli baru. 

2) Memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen atau pelanggan 

lama. 

3) Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. 

4) Menghindarkan konsumen dari peralihan ke merek lain. 

5. Penjualan Personal (Personal Selling). 

a) Pengertian Penjualan Personal (Personal Selling) 

Menurut Kotler & Armstrong (2008:182), penjualan personal 

(personal selling) adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan 

dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan. 

Menurut Mursid (2003:96), Personal selling adalah komunikasi 

persuasif seseorang secara individual kepada seseorang atau lebih calon 

pembeli dengan maksud menimbulkan permintaan (penjualan). 
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Penjualan tatap muka merupakan aktivitas komunikasi antara 

produsen yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen potensial 

yang melibatkan pikiran dan emosi, serta tentu saja berhadapan langsung 

(face-to-face).” Sustina (2003:311). 

Kotler & Armstrong (2008:200) mendeskripsikan karakteristik dari 

personal selling adalah : 

1) Penampilan wiraniaga baik. 

2) Wiraniaga menguasai informasi perusahaan. 

3) Kemampuan wiraniaga dalam menjelaskan produk bagi pelanggan 

memuaskan. 

4) Wiraniaga dapat mengidentifikasi konsumen baru atau konsumen lama 

dengan baik. 

b) Tugas Personal Selling  

Beberapa tugas spesifik personal selling menurut Chandra (2002:210) 

adalah: 

1) Prospecting: mencari calon pelangggan (prospek atau leads) 

2) Targeting: memutuskan cara mengalokasikan waktu diantara para 

prospek dan pelanggan. 

3) Communicating: menyampaikan informasi mengenai produk dan 

layanan perusahaan. 

4) Selling: melakukan pendekatan (approaching), berpresentasi, menjawab 

keberatan dan keluhan pelanggan, dan menutup penjualan. 
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5) Servicing: memberikan berbagai layanan kepada para pelanggan, seperti 

konsultasi, dukungan teknis, pembiayaan, dan pengiriman. 

6) Information gathering: melakukan riset pasar dan intelejensi 

pemasaran. 

7) Allocating: memutuskan pelanggan yang akan menerima produk yang 

langka manakala terjadi kelangkaan produk. 

c) Peran Personal Selling 

Peran personal selling dalam strategi pemasaran perusahaan menurut 

Sustina (2003:311) adalah: 

1) Menyampaikan pesan yang kompleks kepada konsumen potensial 

mengenai kebijakan dan produk perusahaan. 

2) Mengadaptasi penawaran dan atau daya tarik promosional produk untuk 

kebutuhan yang unik dan konsumen yang spesifik. 

Membujuk konsumen bahwa produk atau jasa perusahaan lebih baik 

atau setidak-tidaknya mempunyai sisi-sisi positif yang lebih dibandingkan 

produk pesaing. 

6. Sponsorship 

a) Pengertian sponsorship 

Menurut Duncan (2005 : 14), sponsorship adalah Dukungan keuangan 

dari sebuah organisasi, orang, atau kegiatan dalam pertukaran untuk 

Publisitas merek dan asosiasi. 

Menurut (Belch,2004) adalah kegiatan komunikasi pemasaran terpadu 

dimana perusahaan mengembangkan hubungan sponsorship sebenarnya 
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dengan peristiwa tertentu dan menyediakan dukungan keuangan dengan 

imbalan hak untuk menampilkan nama merek, logo, atau iklan dan pesan 

diidentifikasi sebagai pendukung acara. 

Menurut Shimp (2000;616) manfaat menggunakan sponsorship adalah 

untuk membangun hubungan dengan konsumen, untuk menambah brand 

equity, dan untuk memperkuat ikatan dalam pertukaran. 

Adapun alasan-alasan penyedian sponsor menurut Jefkins (2004 : 

267) adalah : 

1) Untuk melancarkan suatu kampanye periklanan melalui publikasi 

nama-nama serta produk-produk perusahaan yang seluas-luasnya oleh 

media masa yang meliputi jalannya acara yang disponsori tersebut. 

2) Untuk mendukung strategi atau kebijakan pemasaran. 

3) Untuk memperlihatkan niat baik organisasi atau perusahaan guna 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya. 

Menurut Rossiter dan Percy dalam strategic advertising 

management, Perencanaan Sponsorship mencakup : 

1) Target Audience Reach. 

Dalam memilih jenis sponsorship yang akan digunakan perlu 

diperhatikan segmen mana yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sebagai 

contoh Musik Dasyat sebagai stasiun TV yang disukai oleh anak muda. 

2) Compebility With The Company’s Or Brand Positioning. 

Beberapa jenis Sponsorship secara langsung berkaitan atau 

menggunakan produk dari perusahaan, seperti yonex mensponsori 
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Badminton. Tetapi beberapa jenis sponsorship dipilih karena 

kesesuaian image secara tidak langsung dengan produk tersebut, 

misalnya aqua mensponsori turnamen bulu tangkis. 

3) Message Capacity 

Perusahaan yang mensponsori suatu kegiatan biasanya mendapatkan 

fasilitas untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, misalnya 

pada event olah raga, perusahaan mendapatkan fasilitas untuk 

mendapatkan brand name produk atau perusahaan mereka disekitar 

lokasi kegiatan olah raga tersebut, dan juga liputan oleh televisi apabila 

diliput oleh stasiun TV. 

7. Direct & Online Marketing 

a) Pengertian Direct & Online Marketing 

Menurut Kotler & Keller (2009:241), pemasaran langsung (Direct 

Marketing) adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk 

menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa 

menggunakan perantara pemasaran. 

Menurut Fandy Tjiptono (2012:379), pemasaran langsung (Direct 

Marketing) adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan berbagai 

media komunikasi untuk meningkatkan respon langsung yang sifatnya 

spesifik dan terukur. Sementara menurut Kotler & Armstrong (2001:256), 

pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sitem komputer 

online interaktif, yang menghubungkan konsumen dan penjual secara 

elektronik. 
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b) Tujuan Direct & Online Marketing Fandy Tjiptono (2012:379): 

1) Mendorong leads atau pencobaan produk 

2) Meningkatkan kualitas relasi dengan pelanggan  

3) Mempertahankan pelanggan  

4) Mengaktifkan kembali mantan pelanggan 

8. Model Perilaku Pembelian 

Menurut Kotler (Terjemahan, 2001:195), perilaku membeli konsumen 

atau consumer buyying behaviour merujuk pada perilaku membeli yang 

dilakukan oleh konsumen akhir atau individu dan rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa untuk konsumsi secara pribadi. Kotler 

(Terjemahan, 2001: 219) menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe perilaku 

membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan 

merek, yaitu : 

1) Perilaku Membeli yang Kompleks 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang bercirikan adanya 

keterlibatan konsumen yang sangat tinggi dalam membeli dan adanya 

persepsi yang signifikan mengenai perbedaan diantara merek. 

2) Perilaku Membeli yang Mengurangi Ketidakcocokan 

Perilaku pembelian dalam situasi dimana pembeli mempunyai 

keterlibatan yang tinggi tetapi melihat hanya sedikit perbedaan antar 

merek. 
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3) Perilaku Membeli karena Kebiasaan 

Suatu situasi dimana konsumen mempunyai keterlibatan rendah dan 

perbedaan yang tidak jauh antar merek. 

4) Perilaku Membeli yang Mencari Variasi 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi dimana konsumen 

mempunyai tingkat keterlibatan yang rendah tetapi mempersepsikan 

adanya perbedaan merek yang signifikan. 

9. Keputusan Pembelian 

a) Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Samarwan (2004) keputusan pembelian adalah suatu 

keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan 

alternative. Seorang konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia 

harus memiliki pilihan alternatif. 

Pengertian keputusan  pembelian, menurut Kotler & Armstrong 

(2001: 226) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di 

mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan 

merupakan suatukegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

b) Proses Keputusan Pembelian 

Ada lima tahap proses pengambilan keputusan dalam pembelian 

menurut Kotler & Armstrong (2008): 
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Gambar 2.1 Tahap-tahap proses pengambilan keputusan 

 

 

Sumber : Kotler 2008 

1) Pengenalan kebutuhan 

Merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana konsumen 

menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

2) Pencarian informasi 

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen ingin mencari 

informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar 

perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. 

3) Evaluasi alternatif 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok 

pilihan. 

4) Keputusan pembelian 

Tahap keputusan pembelian tentang merek mana yang dibeli oleh 

konsumen. 

5) Perilaku pasca pembelian 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen mengambil 

tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka 
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PROMOTIONAL MIX 

C. KERANGKA KONSEPTUAL 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang mengacu kepada 

konsep Tjiptono (2012) tentang promosi pemasaran suatu produk yang diterapkan 

berdasarkan jenis promosi menyatakan bahwa kegiatan pemasaran produk 

melibatkan adanya bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian produk Honda Verza. 

Penetapan bauran promosi diharapkan semakin menarik minat banyak 

konsumen untuk menetapkan keputusan pembelian, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan volume penjualan. Lebih jelasnya dapat ditunjukkan kerangka pikir 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 
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Ket: Parsial 

  Simultan 

Penjelasan:  

1. Bahwa periklanan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian.  

2. Bahwa promosi penjualan berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Bahwa penjualan personal berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Bahwa sponsorship berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian. 

5. Bahwa pemasaran langsung dan online berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

6. Bahwa bauran promosi yang meliputi (periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online) 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

 

D. HIPOTESIS  

1. Diduga promotional mix yang meliputi (periklanan, promosi penjualan, 

penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian Honda Verza (Studi pada 

mahasiswa di Malang Raya)  

2. Diduga diantara variabel promotional mix yang meliputi (periklanan, promosi 

penjualan, penjualan personal, sponsorship dan pemasaran langsung & online) 
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variabel promosi penjualan yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian Honda Verza (studi pada mahasiswa di Malang Raya). 


