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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Perusahaan yang bergerak di bidang marketing dihadapkan pada berbagai 

persoalan. Salah satu persoalan tersebut adalah strategi apa yang akan digunakan dalam 

menghadapi persaingan. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan adalah 

promosi penjualan. Terdapat berbagai macam promosi penjualan seperti diskon dan hadiah. 

Penerapan promosi tersebut diharapkan efektif dalam mempengaruhi pembelian produk, 

sehingga promosi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. 

A. Latar Belakang 

Semakin tumbuh dan berkembangnya ilmu dan teknologi, berdampak terhadap 

berkembangnya perekonomian dan selanjutnya diikuti oleh sejumlah pelaku bisnis. Hal ini 

menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dalam dunia usaha, sehingga 

memerlukan berbagai cara dan strategi untuk menghadapinya. Begitu juga halnya dengan 

persaingan perusahaan dalam meraih pasar dan mempertahankan pangsa pasar yang telah 

dicapai.  

Tingginya persaingan dalam merebut pangsa pasar menciptakan berbagai cara dan 

strategi bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Salah satu strategi yang digunakan 

perusahaan yaitu dengan menggunakan dan memaksimalkan promosi penjualan, dalam 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk yang 

telah diberi program promosi penjualan. Tujuan dari adanya promosi penjualan adalah 

mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk baru serta sebagai informasi 

dalam konsumen memilih produk (Haresh, 2011). Perusahaan (pemasar) menggunakan 

berbagai taktik promosi dan perbedaan (keunggulan produk) dalam menawarkan produk 

dan untuk meningkatkan penjualan (Itamar et al., 1994). 
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Promosi penjualan diharapkan dapat meningkat penjualan produk serta dapat 

berdampak pada peningkatan pembelian produk tersebut.  Promosi penjualan adalah 

perangkat komunikasi yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan karena 

kemampuannya dalam menghasilkan penjualan yang tinggi (Montaner & Pina, 2008). 

Promosi penjualan memiliki banyak dampak terhadap adanya penjualan maupun 

pembelian. Secara umum segala bentuk dari promosi penjualan telah menjadi alat 

terpenting bagi pemasar dalam meningkatkan minat  beli konsumen (Manalel et al., 2007).  

Tujuan utama dari adanya promosi penjualan adalah untuk mendorong konsumen dalam 

membuat keputusan pembelian dalam rangka meningkatkan penjualan (Vaishnani, 2011). 

Promosi penjualan sangatlah penting dalam menjaga dan meraih pangsa pasar dan 

merupakan salah satu cara agar tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain, terlebih lagi 

perusahaan yang sejenis. 

Promosi penjualan terdiri dari berbagai macam alat promosi taktis sebagai  

insentif jangka pendek, dirancang untuk merangsang respon pasar sasaran yang kuat. Di 

antara yang populer adalah premi, kupon, insentif dan kesepakatan. Promosi penjualan 

dalam bauran pemasaran mengasumsikan kepentingan yang lebih besar karena munculnya 

produk baru, pertumbuhan swalayan dan ritel dapat meningkatkan kompetisi (Sthapit, 

2009). Salah satu bentuk promosi penjualan yaitu discount atau potongan harga dan hadiah 

langsung. Promosi dalam bentuk potongan harga (discount) secara konsisten menimbulkan 

peningkatan minat beli konsumen (Lexchin & Mintzes, 2002). Suatu produk bisa 

mengambil salah satu dari promosi penjualan tergantung dengan kebijakan perusahaan 

dalam menentukan program promosi penjualan. Terkadang promosi penjualan yang 

dijalankan hanya dalam bentuk discount  yaitu berupa potongan harga atau hanya dalam 

bentuk hadiah langsung, hadiah langsung tersebut bisa berbentuk hadiah barang itu sendiri 

(bonus in natura) atau bonus dengan produk lain contoh seperti sendok, gelas, piring dan 
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lain sebagainya. Hasil yang diharapkan dari adanya alat promosi tersebut adalah untuk 

menarik minat beli konsumen terhadap produk dan tentunya meningkatkan penjualan 

produk (Sthapit & Bajracharya, 2009). Biasanya dalam penentuan program promosi 

penjualan tergantung pada produknya, area penjualannya, dan produk kompetitornya. 

Dengan adanya promosi penjualan dapat memudahkan suatu produk untuk masuk 

dalam pasar serta meningkatkan penjualan dan pembelian suatu produk. Promosi penjualan 

dalam bentuk discount dan hadiah sangat berpotensi secara langsung dalam meningkatkan 

daya beli konsumen karena hal tersebut terjadi pada pra pembelian dan waktu pembelian, 

artinya discount dan hadiah dalam suatu produk dapat dilihat dan dirasakan secara 

langsung baik oleh penjual maupun oleh calon pembeli (Judith & Fisher, 2002). Promosi 

penjualan dalam bentuk discount menjadikan pembeli dapat secara langsung melihat dan 

merasakan dampak discount terhadap pengurangan harga suatu produk, sehingga bisa 

menimbulkan suatu minat untuk melakukan pembelian. Dengan adanya discount dapat 

meningkatkan pembelian konsumen (Darke, P. R, 2003).  Sementara itu Byionghu & Gu 

(2005) dalam penelitian mengenai discount alat rumah tangga pada toko peritel E-mart di 

Korea Selatan, diperoleh bahwa pemberian discount pada alat rumah tangga mampu 

memprediksi terjadinya pembelian produk, namun discount terkadang memberi dampak 

kesadaran konsumen terhadap harga dan kualitas suatu produk. Artinya Evaluasi konsumen 

juga menjadi salah satu penentu pembelian suatu produk.  

Begitu juga halnya dengan promosi penjualan dalam bentuk hadiah, juga dapat 

dirasakan oleh konsumen, ketika melihat suatu produk ada hadiah langsung seperti produk 

di banded dengan sendok, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan minat konsumen 

dalam memutuskan pembelian produk tersebut. Raghubir (2008) melakukan penelitian 

tentang pengujian pengaruh terhadap ukuran viasual dari hadiah gratis pada penilaian                                
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konsumen. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penawaran promosi dengan hadiah 

gratis (bukan produk) kurang efektif dan akan mengurangi daya tawar produk kepada 

konsumen sehingga akan mempengaruhi niat pembelian konsumen. Sementara itu   

Roobina (1995) dalam penelitiannya mengenai bentuk promosi hadiah dalam toko 

swalayan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya visualisasi hadiah akan 

memberi dampak terhadap ketertarikan konsumen dalam berbelanja pada swalayan 

tersebut. 

Penelitian sebelumnya belum menjelaskan secara detail mengenai bentuk promosi 

penjualan yaitu discount dan hadiah secara efektif bisa menimbulkan dan meningkatkan 

pembelian suatu produk. Dalam suatu pasar banyak ditemui perusahaan yang sekaligus 

mengunakan senjata discount dan hadiah untuk  menarik minat beli konsumen pada produk 

yang mereka jual. Namun jika ditelaah secara mendalam konsumen akan mendapatkan 

keuntungan ganda selain mendapatkan produk yang dibutuhkan, mereka juga dapat 

discount dan hadiah dari satu produk yang dibelinya. Hal ini  akan menimbulkan suatu 

pemborosan pada perusahaan. Jika discount efektif dalam peningkatan minat pembelian 

konsumen terhadap produknya, maka pemberian hadiah langsung ( dalam hal ini banded 

hadiah) perlu dipikirkan ulang oleh perusahaan. Artinya dalam satu produk untuk satu 

periode hanya ada satu program yaitu discount atau hadiah. 

Promosi yang efektif dapat meningkatkan volume penjualan dan pembelian  

produk. Promosi penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan trade promotion 

dan consumer promotion. Bentuk dari trade promotion seperti potongan harga dan adanya 

hadiah adalah bentuk dari consumer promotion (Royan, 2007). Efektifitas promosi dapat 

diukur dengan beberapa indikator salah satunya yaitu tingginya daya tarik konsumen 

terhadap promosi yang sedang berlaku dan tumbuhnya minat konsumen untuk mendapat 

produk tersebut (Indirani, 2009). Kegiatan promosi penjualan termasuk discount dan 
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hadiah merupakan bagian dari kegiatan aktifitas pemasaran. Aktifitas pemasaran tersebut 

diharapakan bisa efektif. Menurut Lee (1999), efektivitas pemasaran dapat diukur dalam 

lingkup pencapaian kepedulian, penyampaian pokok pikiran, keterpengaruhan sikap, 

penciptaan tanggapan emosional, serta kecenderungan pilihan pembelian. 

Efektifitas promosi dapat diukur dengan pendekatan advertising response model 

(ARM). Dimensi efektifitas yang diukur meliputi perhatian (attention), pemahaman 

(cognitive response), sikap terhadap iklan (advertising attitude/ advertising liking), sikap 

terhadap merek (brand attitude) dan niat pembelian (purchase intention) (Mechta, 1994 

dalam Indriani, 2009). Dengan mengacu pendapat beberapa ahli mengenai ukuran dari 

efektifitas promosi, maka dalam penelitian ini efektifitas promosi dalam bentuk discount 

dan hadiah diukur dengan besarnya sikap konsumen terhadap hadiah, sikap konsumen 

terhadap discount, dan niat pembelian. 

 Promosi penjualan dalam bentuk discount dan hadiah saat ini banyak dilakukan 

oleh perusahaan. Sebagai contoh adalah persaingan perusahaan sejenis yaitu perusahaan 

yang  memiliki produk yang sama seperti halnya perusahaan yang memproduksi penyedap 

rasa. Perusahaan tersebut melakukan aktifitas promosi penjualan dalam meraih dan 

mempertahankan pangsa pasarnya, contoh penyedap rasa Royco melakukan promosi 

penjualan dalam bentuk consumer promo yaitu dengan program pembelian enam biji gratis 

sapu tangan, Magic Lezaat pembelian satu renceng gratis sendok makan, Sasa pembelian 

satu renceng gratis sambal Sasa sachet (10gr) dan lain sebagainya.  

 Penyedap rasa yang memiliki harga hampir sama dengan Magic Lezaat yaitu 

dengan harga eceran tertinggi Rp 350,- perbungkus memiliki tingkat persaingan yang  

ketat. Hal ini didukung dengan tingginya promosi pada masing-masing produk, baik 

promosi dalam bentuk iklan, discount, maupun hadiah. Adapun perusahaan yang 

memproduksi penyedap rasa yang berskala nasional seperti pada tabel 1.1 berikut:  
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Tabel 1.1: Perusahaan penyedap rasa 

No Nama 

Produk 

Produksi Distributor Skala 

Distributor 

Keterangan 

1 Royco Unilever Panamas  

(untuk Malang 

Raya) 

lokal Tiap tingkat kabupaten 

mempunyai distributor 

tersendiri. 

2 Masako Ajinomoto Ajinomoto Nasional Distributor  Resmi Ajinomoto 

3 Magic 

Lezaat 

Indofood Indomarco Adi 

Prima 

 

Nasional Distributor 

resmi Indofood group 

(distributor tunggal) 

4 Sasa Sasa Inti Rodamas Nasional Distributor resmi PT Sasa Inti 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2012) 

Dari sisi produk. Unilever, Ajinomoto dan Indofood memiliki kekuatan yang 

hampir sama. Produk dari Unilever telah menjadi produk yang berskala Internasional yang 

hampir pada tiap negara memiliki produk-produk dari unilever, termasuk bumbu penyedap 

rasa Royco yang memiliki varian daging ayam dan sapi (www.unilever.com). Ajinomoto 

merupakan salah satu perusahaan yang pertama menciptakan bumbu masak. Salah satu 

produknya adalah Masako yang merupakan produk ungulan dari Ajinomoto. Masako 

merupakan penyedap rasa yang memiliki varian daging ayam dan sapi. Produk ini berasal 

dari jepang dan menjadi produk yang berskala internasional (www.ajinomoto.com).  

Indofood merupakan perusahaan yang beraskala nasional. Produk ini berasal dari 

Indonesia dan merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Indofood menguasai 

produk makanan (mie, snack, minyak, bumbu, sambal dan lain sebagainya) serta telah 

banyak menerima penghargaan top brand pada beberapa tahun terakhir. Bumbu Magic 

Lezaat adalah penyedap rasa serbaguna dan tidak memiliki varian daging sapi dan ayam. 

Magic Lezaat adalah salah satu produk dari Indofood (www.indofood.com). Sasa inti 

merupakan perusahaan yang memproduksi bumbu penyedap rasa merek Sasa, yang 

memiliki varian rasa ayam dan sapi. Sasa inti merupakan salah satu perusahaan yang 

berskala nasional (www.sasainti.com).  

http://www.unilever.com/
http://www.ajinomoto.com/
http://www.indofood.com/
http://www.sasainti.com/
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Tekstur produk pada setiap penyedap rasa hampir sama yaitu berbentuk seperti 

butiran gula. Namun pada Bumbu Magic Lezaat tekstur produknya berbeda yaitu berbentuk 

seperti butiran beras, hal ini bertujuan dalam proses memasak lebih menyerap dan dengan 

tekstur tersebut. Magic Lezaat tidak mudah gumpal, sehingga sangat memudahkan sekali 

dalam proses memasak.  

Dari sisi harga. Penyedap rasa dengan harga eceran tertinggi (HET) yang hampir 

sama yaitu Rp 350 per bungkus. Namun yang membedakan adalah dari berat bersihnya 

atau gramasinya. Harga eceran tertinggi pada tiap produk penyedap rasa seperti yang 

disajikan pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2: Gramasi Produk 

No. Nama Produk Ukuran /Gramasi HET  

1 Masako 7,5 gr Rp 350  

2 Royco 8 gr Rp 350  

3 Magic Lezaat 8 gr Rp 350  

4 Sasa 8 gr Rp 350  

   Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2012) 

Dari sisi promosi. Royco, Ajinomoto dan Magic yang gencar dalam melakukan 

aktifitas promosi penjualan (iklan, display, event, dan bentuk promosi penjualan lainnya). 

Sedangkan Sasa tidak begitu gencar dalam melakukan promosi jika dibandingkan dengan 

yang lain. 

Dari sisi distribusi. Semua produk penyedap rasa (Royco, Masako, Magic Lezaat 

dan Sasa) sudah merata ada di pasaran (tradisional dan modern). Namun yang membedakan 

yaitu pada tingkat distributornya. Masing-masing distributor memiliki jumlah outlet resmi 

(Register Outlet)  yang berbeda.  

Magic Lezaat merupakan salah satu penyedap rasa yang memiliki keunikan 

tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Dari segi produk,  Magic Lezaat memiliki 

tekstur yang unik yaitu berbentuk butiran seperti beras dan mudah meresap pada masakan 
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serta tidak mudah gumpal. Magic lezaat merupakan penyedap rasa serbaguna yang tidak 

identik dengan rasa daging ayam maupun sapi. Dari segi distribusi, dengan memiliki 

distributor berskala nasional yang memiliki jaringan outlet yang besar yaitu Indomarco Adi 

prima. Magic lezaat sudah marata di pasaran baik pasar tradisional maupun pasar modern. 

Magic Lezaat sangat mudah untuk ditemui pada tiap outlet seperti warung-warung dan toko 

peracangan kecil. Dari segi harga. Magic Lezaat memiliki harga yang ekonomis dengan 

HET (harga eceran tertinggi) yaitu Rp 350,- (per bungkus dan Rp 3.500,- per renceng). 

Dari segi promosi. Magic Lezaat dalam meraih dan mempertahankan pangsa pasarnya 

program promosi aktif dilakukan baik itu promosi dalam bentuk discount maupun dengan 

hadiah langsung (banded sendok). Dari uraian di atas, sebagai salah satu bahan 

pertimbangan peneliti untuk memilih bumbu Magic Lezaat sebagai produk bumbu 

penyedap rasa untuk diteliti. 

Pasar tradisional merupakan pasar yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. 

Salah satu yang membedakan pasar tradisional dengan pasar modern yaitu adanya proses 

tawar-menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Pasar Besar Malang 

merupakan salah satu pasar yang terbesar di Malang Raya. Pasar Besar Malang berada di 

Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur. Dari sisi outlet, Pasar Besar Malang 

memiliki outlet yang beragam baik dari outlet whole saler sampai dengan pengecer yang 

paling bawah (retailer) serta memiliki jumlah outlet yang relatif lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pasar tradisional lain yang ada pada Malang Raya. Dari sisi 

pengunjung, Pasar Besar Malang memiliki jumlah pengunjung yang besar jika 

dibandingkan dengan pasar tradisional lain yang ada pada Malang Raya, disamping itu 

pengunjung Pasar Besar Malang tidak hanya berasal dari Malang kota, melainkan Malang 

Raya, bahkan ada yang berasal dari luar Malang.  
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Berdasarkan fenomena di atas menarik untuk dilakukan penelitian mengenai tingkat 

efektifitas suatu promosi penjualan produk dalam meningkatkan pembelian konsumen. 

Promosi penjualan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu discount (potongan harga) dan 

hadiah (hadiah banded). Berangkat dari latar belakang di atas menarik untuk dilakukan 

penelitian dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Efektifitas Discount dan 

Hadiah sebagai Sarana Promosi Penjualan untuk Menarik Niat Beli Konsumen Terhadap 

Bumbu Magic Lezaat”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sikap konsumen terhadap diskon dan hadiah? 

2. Apakah sikap konsumen terhadap diskon dan hadiah memiliki efektifitas dalam 

mempengaruhi niat beli? 

3. Apakah niat pembelian berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

4. Apakah sikap terhadap diskon dan hadiah berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis sikap konsumen terhadap diskon dan hadiah 

2. Untuk menganalisis sikap konsumen terhadap diskon dan hadiah memiliki efektifitas 

dalam mempengaruhi niat beli  

3. Untuk menganalisis niat pembelian berpengaruh terhadap keputusan pembelian  

4. Untuk menganalisis sikap terhadap diskon dan hadiah berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian  
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D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini tentang pemasaran yang membahas efektifitas 

promosi penjualan yang hanya dibatasi dalam bentuk discount dan hadiah pada bumbu 

Magic Lezaat. Bentuk discount yang diteliti yaitu potongan harga yang mengurangi 

langsung harga dari produk Magic Lezaat. Hadiah yang ada pada bumbu Magic Lezaat 

yaitu banded sendok pada setiap pembelian Magic Lezaat. Efektifitas discount dan hadiah 

diukur dengan besarnya hubungan sikap konsumen terhadap hadiah, sikap konsumen 

terhadap discount, dan besarnya niat pembelian. 

E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perguruan tinggi, perusahaan, dengan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penyusunan strategi 

promosi penjualan dalam bentuk discount dan hadiah yang efektif dalam menarik beli 

konsumen. Mendapat gambaran menyeluruh tentang discount dan hadiah yang disikapi 

oleh konsumen dalam mempengaruhi niat untuk melalukan suatu evaluasi sebelum 

memutuskan keputusan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti 

lainnya yang melakukan penelitian dengan obyek yang sama. 

2. Manfaat praktis 

Dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam mengidentifikasi variabel dan 

indikator penentu sikap konsumen terhadap discount dan hadiah,  niat beli serta keputusan 

pembelian dalam sebuah penerapan promosi penjualan. Dapat menjadi referensi bagi 

perusahaan untuk menentukan kebijakan mengenai strategi bisnis yang efektif dalam 

menghadapi persaingan. Strategi yang dijalankan terkait efektifitas promosi penjualan 

dalam bentuk discount dan hadiah dalam menarik minat beli konsumen. 


