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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA   

2.1 Penelitian Terdahulu 

Devita Ratnasari, Imam Suyadi, Dahlan Fanani (2016) dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Melalui Periklanan (Advertising) (Studi 

pada PT. Setio Budi Luhur Tours & Travel Surabaya)”. Objek dalam penelitian 

pengguna jasa travel Setio Budi Luhur Tours&Travel, variabel dalam penelitian 

ini menggunakan penjualan dan iklan, dilakukan dengan analisis growth mean, 

analisis least square estimation dan analisis regresi linier berganda. Hasil dalam 

penelitian Analisis growth mean diketahui rata-rata pertumbuhan omzet 

penjualan, volume penjualan, frekuensi aktifitas periklanan dan frekuensi biaya 

periklanan mengalami peningkatan. 

Kuslinah Riniati (2013) dengan judul “Pengaruh Biaya Promosi Terhadap 

Volume Penjualan pada UD. Sumber Rejeki Kulon Progo”. Objek penelitian UD. 

Sumber Rejeki Kulon Progo pada tahun 2008-2012. Variabel yang diteliti 

termasuk biaya promosi dan volume penjualan dengan analisis menggunakan 

metode analisis regresi linear sederhana. Hasil dalam penelitian terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara biaya promosi terhadap volume penjualan UD. 

Sumber Rejeki Kulon Progo. 

Maduretno Widowati (2010) dengan judul “Pengaruh Harga, Promosi dan 

Merek Terhadap Penjualan Barang Pharmasi di PT. Anugrah Pharmindo Lestari”. 

Objek penelitian sebuah PT. Anugrah Pharmindo Lestari Semarang, variabel yang 

diteliti yaitu harga, promosi, merek, penjualan barang, metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini yaitu 



5 

 

harga, promosi, dan merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penjulan. 

N. Dane, Ipg. Sukaatmadja,  Iw. Budiasa (2013) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Biaya Promosi terhadap Nilai Penjualan Produk pada UD. Kopi Bali 

Banyuatis, Singaraja”. Objek  penelitian UD. Kopi Bali Banyuatis, Singaraja. 

Variabel yang diteliti yaitu  biaya promosi, nilai penjualan. Analisis data tersebut 

dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini, 

uji F menunjukkan bahwa biaya promosi yang terdiri atas biaya periklanan, biaya 

promosi penjualan, serta biaya hubungan masyarakat dan pemberitaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai penjualan produk pada UD. Kopi 

Bali Banyuatis Singaraja. uji t-test menunjukkan bahwa biaya periklanan, dan 

biaya promosi penjualan secara parsial tidak cukup signifikan berpengaruh 

terhadap nilai penjualan produk pada UD. Kopi Bali Banyuatis Singaraja 

Nel Arianty (2014) dengan judul “Pengaruh Bauran Promosi Terhadap 

Volume Penjualan Sepeda Motor Yamaha Mio pada PT. Alfa Scorpii Sentral 

Yamaha”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penjualan 

pribadi (personal selling) dan promosi penjualan (sales promotion) terhadap 

peningkatan volume penjualan Yamaha Mio Soul pada PT. Alfa Scorpii Sentral 

Yamaha Medan secara parsial maupun simultan. Hasil yang ditemukan bahwa 

tidak ada pengaruh personal selling dan sales promotion terhadap peningkatan 

volume penjualan baik secara parsial maupun simultan walaupun demikian dari 

persamaan regresi hubungan yang terungkap adalah hubungan positif. 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang 

dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis, 

tergantung pada keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan 

maupun bidang lain. Selain itu tergantung pada kemampuan mereka dalam 

mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut agar perusahaan berjalan lancar. Untuk 

berhasil pemasaran harus memaksimalkan penjualan yang menghasilkan laba 

dalam jangka panjang. Jadi pelanggan harus benar-benar merasa kebutuhannya 

dipenuhi agar supaya perusahaan memperoleh kesinambungan usaha yang sangat 

penting bagi perusahaan. Kotler dalam (Indriyana, 2009)  menyatakan pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dengan individu dan kelompok-

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan 

menciptakan dan mempertemukan produk-produk dan nilai sama lain. 

Menurut definisi tersebut Kotler dalam (Indriyana, 2009) menggunakan 

istilah kebutuhan keinginan, permintaan produk, pertukaran, transaksi dan pasar. 

Pengertiannya adalah mula-mula manusia harus menemukan kebutuhan terlebih 

dahulu kemudian berusaha untuk memenuhinya dengan cara mengadakan 

hubungan.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diberikan suatu gambaran bahwa 

pemasaran itu merupakan suatu sistem keseluruhan kegiatan terpadu. Kegiatan 

sudah dimulai sebelum produk ada yaitu sejak ide tentang suatu produk muncul 

dan masih berlangsung setelah produk terjual. Jadi tujuan pemasaran adalah 
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mencapai penjualan yang menguntungkan dalam jangka panjang, dengan cara 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli sedemikian rupa sehingga akan 

menjadi langganan.   

2.2.2 Konsep Pemasaran  

Pengusaha yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor 

penting untuk mencapai sukses bagi perusahaannya akan mengetahui cara dan 

falsafalah yang terlibat di dalamnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran 

bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba, maka seluruh kegiatan dalam 

perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus diarahkan. Untuk memenuhi 

tujuan tersebut, kegiatan ini meliputi personalia, keuangan, pemasaran, produksi 

dan kegiatan lain. 

Menurut Assauri dalam (Indriyana, 2009) definisi konsep pemasaran adalah 

orientasi manajemen yang menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi 

terdiri dari kemampuan perusahaan tersebut memenuhinya dengan kepuasan yang 

diinginkan secara efektif dan efisien dari pesaing. Atau secara pengertian lain dari 

konsep pemasaran adalah filsafat manajemen pemasaran untuk mencapai tujuan 

organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan 

memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan 

pesaing Kotler dan Armstrong dalam (Purnamasari, 2011).  

Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran dibuat dengan dengan 

menggunakan tiga faktor dasar yaitu :  
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1. Seluruh perencanaan dan kegiatan perusahaan berorientasi pada 

konsumen/pasar. Pada dasarnya perusahaan yang ingin mempraktekkan 

orientasi konsumen harus : 

a. Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

b. Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam penjualan 

c. Menentukan produk dan program pemasaran. 

d. Melaksanakan dan menentukan strategi yang paling baik apakah menitik 

beratkan pada mutu yang lebih tinggi, harga yang murah atau model 

menarik. 

e. Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai dan 

menafsirkan keinginan, sikap serta tingkah laku mereka. 

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan. 

Laba dapat diperoleh dengan melalui pemuasan konsumen. Dengan laba 

tersebut, maka perusahaan dapat tumbuh, berkembang dan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 

3. Seluruh pemasaran dalam perusahaan dalam perusahaan harus 

dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Di dalam 

perusahaan, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepuasan 

konsumen, juga perlu dihindari adanya pertentangan di dalam perusahaan 

maupun antar perusahaan dengan pasar. Perusahaan harus menetapkan 

konsep pemasaran dalam praktek agar keuntungan-keuntungan yang 

terkandung di dalamya dapat direalisasikan dan dalam pelaksanaannya 

diperlukan manajemen pemasaran. 
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2.3 Marketing Mix 

Marketing mix terdiri dari empat variabel yaitu product, price, promotion 

dan place (distribusi). Menurut Swasta & Irawan (Indriyana, 2009), yang 

dimaksud marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, struktur harga, 

kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Sedangkan menurut Gitosudarmo dalam (Indriyana, 2009) marketing mix 

adalah perpaduan antar produk, harga, promosi dan distribusi yang digunakan 

oleh pengusaha untuk memasarkan produknya atau melayani konsumennya, juga 

digunakan untuk mempengaruhi konsumennya. 

Kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan 

inti pemasaran. Setiap unsur yang terdapat dalam kombinasi tersebut saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi. Dari keempat variabel yang terdapat 

dalam kedua definisi tersebut dalam kedua definisi tersebut perlu dikombinasikan 

dengan baik agar kegiatan pemasaran dapat bekerja secara efektif dan efisien.   

2.3.1 Produk  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memperoleh perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan, meliputi benda fisik, jasa, orang, organisasi, 

ide atau gagasan. Dalam kebijaksanaan produk, termasuk perencanaan dan 

pengembangan produk, perlu adanya suatu pedoman untuk mengubah produk 

yang ada (produk yang sama jenisnya dengan model baru), membuat produk baru 

(yang benar-benar baru), atau produk tiruan yang baru bagi perusahaan tetapi baru 
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bagi pasar. Selain itu keputusan juga perlu diambil menyangkut masalah 

pemberian merk, pembungkusan, warna dan kebijaksanaan pelayanan.  

2.3.2 Harga  

Kebijaksanaan harga, manajemen harus menentukan harga dasar dari 

produknya, kemudian kebijaksanaan menyangkut potongan harga, pembayaran 

ongkos kirim, persaingan harga dan strategi harga.  

Menurut Tjiptono F dalam (Indriyana, 2009), Harga memiliki peranan 

utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, diantaranya:     

a. Peranan alokasi harga, merupakan  fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 

yang diharapkan berdasarkan daya belinya.  

b. Peranan informasi dari harga, merupakan fungsi harga dalam membidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama 

bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk 

menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering 

muncul adalah bahwa harga mahal mencerminkan kualitas tinggi sehingga 

konsumen menilai harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk 

maupun jasa produk yang ditawarkan. 

Menurut Buchori dalam  (Indriyana, 2009), harga adalah nilai barang yang 

dapat dinyatakan dengan uang. Tiga strategi harga yang dapat diterapkan 

produsen diantaranya:  

a. Skimming Price yaitu menetapkan harga setinggi-tingginya. Strategi ini 

mungkin apabila diarahkan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi 

dan yang dipasarkan adalah produk baru dan istimewa.  
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b. Penetration Price yaitu menerobos produk yang banyak di pasaran, 

perusahaan mencoba merebut pasar dengan menentukan harga lebih rendah 

dari pasaran  

c. Strategi harga mengikuti harga pasar yaitu perusahaan menetapkan harga 

sama seperti harga di pasar karena ada kekhawatiran jika harga diturunkan 

akan ada perang harga yang sangat berbahaya.  

Harga (price) diartikan sejumlah nilai uang yang bersedia dibayarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Strategi penetapan harga memiliki 

beberapa tujuan yaitu berorientasi laba, berorientasi volume, berorientasi citra, 

tujuan stabilitas harga serta tujuan lain yang meliputi nilai sosial, 

mempertahankan loyalitas konsumen. Strategi harga meliputi strategi penetapan 

harga, keseragaman harga, potongan harga, tingkat harga, dan syarat-syarat 

pembayaran. 

2.3.3 Distribusi  

Meliputi masalah pemilihan yang akan digunakan untuk menyalurkan 

produknya, serta mengembangkan sistem distribusi yang secara fisik menangani 

dan menyangkut produk melalui saluran tersebut. Ini dimaksudkan agar produk 

dapat mencapai pasar yang ingin maju dituju dengan lebih efektif dan efisien.  

2.3.4 Promosi  

Promosi adalah unsur kegiatan yang digunakan perusahaan untuk 

memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk baru perusahaan. Variabel 

promosi atau yang disebut bauran komunikasi pemasaran  
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Menurut Kotler dalam (Purwanti, 2011), bauran promosi terdiri dari lima 

cara utama yaitu:  

a. Periklanan : Semua bentuk presentasi non personal dan promosi ide, barang 

atau jasa oleh  sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran.  

b. Promosi penjualan: Insentif jangka panjang untuk mendorong keinginan 

untuk mencoba atau membeli produk atau jasa. Promosi penjualan terdiri 

dari cara promosi pelanggan, promosi gabungan, promosi silang, promosi, 

dan promosi bisnis.  

c. Pemasaran langsung : Pemasaran langsung merupakan pemasaran melalui 

penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non personal lainnya untuk 

berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon 

pelanggan tertentu.  

d. Penjualan personal : Interaksi langsung antar satu atau lebih calon pembeli 

dengan tujuan melakukan pembelian.  

e. Hubungan masyarakat dan publisitas : Pemasaran melalui berbagai program 

yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya. 

2.4 Promotional Mix  

Menurut Gitosudarmo dalam (Indriyana, 2009) yang dimaksud Promotional 

Mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, 

personal selling, dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya direncanakan 

untuk mencapai tujuan program penjualan.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Promotional 

Mix terdapat empat variabel yaitu ;  
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2.4.1 Periklanan  

Periklanan merupakan salah satu variabel dari promotional mix yang banyak 

digunakan berbagai perusahaan baik itu menjual barang atau jasa, sebab meskipun 

mengeluarkan dana yang besar tetapi memiliki pengaruh yang besar pula untuk 

menarik minat pembeli. Periklanan adalah komunikasi non individu, dengan 

sejumlah laba, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga 

non laba, serta individu-individu Swastha dalam (Pradana, 2014) 

Periklanan juga termasuk bentuk komunikasi non individu dengan sejumlah 

biaya dengan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan, organisasi non 

laba ataupun para individu. Adapun tujuan utama periklanan adalah meningkatkan 

permintaan atas produk yang ditawarkan. Sedangkan manfaat periklanan adalah :  

a. Memungkinkan penjual untuk berkomunikasi dengan banyak orang 

sekaligus.  

b. Memungkinkan penjual untuk menyebarkan informasi tentang produk dan  

perusahaan.   

c. Memungkinkan penjual untuk mendramatisir perusahaan dan produknya 

melalui penguunaan cetakan, suara dan warna yang menarik perhatian.  

2.4.2 Personal Selling  

Personal Selling merupakan usaha untuk memperkenalkan suatu produk 

melalui komunikasi langsung (tatap muka) agar konsumen tertarik untuk membeli 

produk yang ditawarkan. Sebagai salah satu variabel dari promosi personal selling 

memungkinkan penjual untuk :  
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a. Mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga penjual 

lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli.  

b. Memperoleh tanggapan dari calon pembeli.  

c. Membina berbagai macam hubungan dengan pembeli baik dalam hubungan 

bisnis maupun persahabatan yang erat.  

Personal selling merupakan interaksi langsung, saling bertemu muka antara 

pembeli dengan penjual, sehingga dapat diketahui secara langsuing keinginan, 

perilaku dan motif pembelian dari konsumen, sekaligus dapat melihat reaksi 

konsumen. Dengan demikian perubahan dapat lebih segera mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian.  

2.4.3 Publisitas  

Publisitas merupakan sejumlah informasi tentang seseorang, barang atau 

organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat pada halaman depan dari sebuah 

surat kabar atau pada posisi yang lain yang mencolok Swastha dalam (Pradana, 

2014) atau dapat juga sebagai fugsi manajemen yang memberikan penilaian 

tentang sikap masyarakat, identitas kebijaksanaan dan prosedur dari individu atau 

organisasi dengan keinginan masyarakat dan melakukan program tindakan untuk 

mendapatkan pengertian serta pengakuan masyarakat.. Bila dibandingkan dengan 

alat promosi yang lain, publisitas memiliki beberapa kebaikan antara lain :  

a. Lebih dapat dipercaya, sebab berupa suatu berita bukan iklan  

b. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca iklan  

c. Jauh lebih murah, karena tanpa biaya  

d. Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau ada 

posisi lain yang menyolok. 
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2.4.4 Promosi penjualan  

Promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan publisitas yang mendorong efektifitas pembelian konsumen dan 

pedagang dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi dan 

sebagainya.  

Berikut adalah metode-metode promosi penjualan :  

a. Pemberian contoh barang secara cuma-cuma, ini merupakan salah satu alat 

promosi penjualan yang dianggap paling mahal tapi juga paling efektif. 

b. Kupon berhadiah, cara ini sangat efektif karena membuat orang mudah 

tertarik. 

c. Rabat, merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli 

d. Potongan harga  

e. Peragaan, memamerkan barang, tempat dan situasi tertentu   

2.5 Tujuan Promotional Mix  

`Tujuan dari Promotional Mix ada empat yaitu :  

1. Motifikasi tingkah laku Kegiatan promosi atau bauran promosi akan selalu 

berusaha merubah tingkah laku dan pendapat serta memperkuat tingkah laku 

yang ada.  

2. Memberitahu pasar yang akan dituju tentang penawaran produk perusahaan.   

3. Membujuk sasaran akan menjadi penting bila para pesaing menawarkan 

produk-produk yang sama. Perusahaan tidak hanya memberitahukan 

pelanggan bahwa produknya tersedia, tetapi juga harus membujuk para 

pelanggan untuk membeli.  
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4. Mengingat Kegiatan ini digunakan bila pelanggan mempunyai  sikap yang 

positif terhadap penawaran produk perusahaan. Tujuan ini dapat menjadi 

sangat penting, karena walaupun telah tertarik dan membeli produk yang 

ditawarkan tetapi mereka masih tetap menjadi sasaran promosi para pesaing, 

sehingga mengingatkan mereka kembali pada kepuasan yang lalu dapat 

menjaga mereka untuk tidak beralih kepada pesaing.   

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Promotional Mix  

Upaya dalam menentukan variabel promotional mix yang paling efektif 

merupakan tugas yang sulit bagi manajemen pemasaran. Hal ini disebabkan 

karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penemuan variabel 

promotional mix yang tidak dapat diabaikan Swastha dalam (Indriyana, 2009) 

Faktor-faktor tersebut antara lain :  

1. Jumlah dana  

  Suatu perusahaan yang mempunyai dana lebih besar kegiatan  

promosinya akan lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang hanya 

mempunyai dana terbatas.  

2. Sifat pasar  

  Ada tiga macam sifat pasar yaitu :  

a. Luas pasar secara geografis  

Personal selling dapat mencukupi dalam pasar lokal terbatas akan tetapi 

dengan makin meluasnya pasar secara geografis, periklanan harus makin 

dipentingkan.  

b. Jenis pelanggan  
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Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang hendak dituju oleh 

perusahaan. Seperti : pengecer, pelanggan rumah tangga, atau perantara  

c. Konsentrasi pasar  

Jumlah keseluruhan calon pembeli juga merupakan pertimbangan. Makin 

sedikit calon pembeli makin efektif personal selling dibanding periklanan.  

3. Sifat produk  

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh 

produknya. Misalnya untuk barang konverian, strategi promosi yang dilakukan 

biasanya menggunakan periklanan, karena barang-barang konverian 

didistribusikan secara luas tidak memerlukan demonstrasi suatu penerangan. 

Sedangkan strategi promosi barang induistri seperti instalasi, biasanya 

menggunakan personal selling. 

4. Tahap-tahap dalam produk life cycle.  

 Menurut Radiosunu dalam (Indriyana, 2009) produk seperti juga manusia, 

merupakan life-cycle (usia hidup), yang mana produk life-cycle ini meliputi 

beberapa tahap yang berbeda-beda. Dan masing-masing tahap berada dalam 

lingkungan pemasaran yang berbeda pula. Panjangnya life cycle ini juga 

membawa perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Ini 

dapat dilihat melalui kontrol volume penjualan. Adapun pengaruh dari masing-

masing tahap dalm produk life cycle ini terhadap strategi promosi adalah sebagai 

berikut :  

a. Tahap perkenalan (introduction)  

Disini produk  mulai diperkenalkan, maka pada tahap ini diperlukan adanya 

strategi promosi secara besar-besaran. Namun demikian untuk ketiga 
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variabel marketing mix lainnya, bukan berarti tidak penting, tapi yang 

dominan adalah peranan promosi. Untuk itu digunakan variabel harga dan 

promosi, maka perusahaan dapat memilih satu dari empat strategi yaitu:  

1) Strategi profit tinggi  

2) Penetrasi selektif  

3) Preemptive  

4) Profit rendah  

b. Tahap pertumbuhan (Growth)  

Merupakan tahap dimana penjualan meningkat dengan cepat dan diikuti 

pula oleh peningkatan laba.  

c. Tahap kedewasaan (Moturitas)  

Kebanyakan produk berada dalam tahap maturitas dari sikles kehidupannya.  

Tahap ini terdiri dari tiga bagian :  

1) Maturitas berkembang (growth maturity) dimana penjualan total masih 

berkembang terus, tetapi dengan kecepatan yang semakin berkurang.  

2) Maturitas stabil (stable maturity) dimana penjualan tidak lagi meningkat.  

3) Maturitas memburuk (decaying maturity). Tingkat penjualan mulai 

menurun.  

d. Tahap kemerosotan  

Penurunnya penjalan produk, beberapa perusahaan mengundurkan diri dari 

pasar, dan menanamkan modalnya di bidang lain yang lebih 

menguntungkan. Perusahaan yang bertahan mengurangi jumlah jenis produk 

yang dihasilkan, mengurangi anggaran promosi dan menurunkan harga jual 

untuk mencegah semakin menurunnya permintaan.   
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2.7 Hubungan promosi dan Penjualan  

Menurut Swastha dalam (Purwanti, 2011) penjualan adalah interaksi antara 

individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, 

menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan 

bagi pihak lain. Penjualan diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia 

untukmenyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang 

menurut harga yang ditentukan atas persetujuan bersama. 

Istilah penjualan sering disamakan dengan istilah promosi. Padahal 

penjualan hanya meliputi kegiatan pemindahan barang atau jasa, atau penggunaa 

penjual saja. Dan tidak terdapat kegiatan promosi yang ditujukan untuk 

mendorong permintaan. Jadi penjualan hanya merupakan bagian dari promosi.  

Sifat kegiatan dan struktur pelaporan di dalam perusahaan dapat berbeda. 

Namun pada prinsipnya semua ditujukan untuk memudahkan tugas penjualan. 

Bagi tenaga penjualan kegiatan pemasaran sangat penting. Mungkin salah satunya 

yang paling penting adalah periklanan, dimana efektifitasnya berkaitan langsung 

dengan kunjungan konsumen ke perusahaan. Dalam hal ini berhubungan langsung 

dengan jumlah penjualan yang dihasilkan.  

Pelayanan sangat penting di dalam penjualan produk, kunjungan seorang 

wiraniaga kepada para konsumen akan memberikan kemungkinan timbulnya 

banyak pesanan. Fungsi dari wiraniaga adalah mempromosikan produk yang 

dihasilkan perusahaan. Disamping itu juga dapat memberikan saran-saran yang 

menarik. Hal ini sangat efektif untuk meningkatakan penjualan.   

Penjualan akan mengalami peningkatan apabila didukung oleh kegiatan 

promosi yang dilakukan secara obyektif dan intensif. Selain itu masalah produk, 
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distribusi dan harga sebagai variabel pemasaran yang lain juga harus 

dipertimbangkan.  

2.8 Sales Promotion  

Sales Promotion merupakan salah satu yang dapat menentukan 

keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi penjualan merupakan bagian 

dari kegiatan promosi. Promosi penjualan hakikatnya adalah semua kegiatan 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk 

atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Menurut 

Stanton dalam (Boedileksono, 2007) Promosi penjalan adalah kegiatan – 

kegiatan pemasaran diluar penjualan perorangan, periklanan dan publisitas yang 

menstimulasi pembelian oleh konsumen dan keefektifan permanen.  

2.9 Pramuniaga 

Pramuniaga secara umum yaitu karyawan perusahaan dagang yang bertugas 

melayani konsumen dalam tugasnya sebagai pelayan toko. Pengertian pramuniaga 

sendiri yaitu sekumpulan individu yang bertugas melayani konsumen dalam hal 

jual beli dan sekaligus memperkenalkan kepada konsumen mengenai setiap 

produk-produk yang tersedia di dalamnya. Tugas pramuniaga pada toko yaitu 

melayani konsumen dengan sikap ramah serta memberi senyuman yang didahului 

ucapan salam, aktif membantu konsumen dengan menanyakan mengenai 

kebutuhan. Dalam melayani konsumen pramuniaga terlebih dahulu menanyakan 

produk yang diinginkan. 
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2.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan  

1. Kondisi dan kemampuan penjual  

Penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil mencapai target 

penjualan yang diinginkan. Untuk itu penjual harus memahami beberapa 

masalah penting yang berkaitan  dengan  penjualan, yaitu meliputi jenis dan 

karakteristik barang yang  ditawarkan, harga produk, syarat penjualan seperti 

pembayaran, pelayanan setelah penjualan dan garansi.  

2. Kondisi pasar Faktor ini meliputi :  

a. Jenis pasar, apakah pasar konsumsi atau pasar industri  

b. Kelompok pembeli  

c. Daya belinya  

d. Keinginan dan kebutuhan   

3. Modal  

Jika modal besar dapat dilakukan kegiatan penjualan lebih banyak  

dibandingkan bila modal terbatas.  

4. Kondisi perusahaan  

Permasalah penjualan pada perusahaan besar ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) sedangkan pada perusahaan kecil biasanya oleh 

pimpinan  

sendiri.   

5. Faktor lain  
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Meliputi periklanan, perorangan, pemberian hadiah dan kampanye sering 

mempengaruhi penjualan. Bagi perusahaan yang bermodal kuat kegiatan ini 

secara rutin dapat dilakukan sedangkan bagi perusahaan kecil jarang dilakukan.   

2.11 Kerangka Pemikiran  

Pabrik Brawijaya Dairy Industry, dalam usaha meningkatkan volume 

penjualan agar dapat mencapai laba maksimal yaitu dengan melaksanakan 

kegiatan marketing mix. Khusus dalam penelitian ini hanya akan dianalisa 

mengenai pengaruh variabelvariabel yang terdiri dari periklanan dan personal 

selling yang disebut sebagai bauran promosi (promotional mix) terhadap volume 

penjualan.  

Kerangka pemikiran yang penulis akan kemukakan adalah:  

      

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

Adapun variabel yang berpengaruh adalah terdiri atas :       

1. Variabel independen  ( Promosi ) 

a. Periklanan  
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Periklanan adalah bentuk komunikasi non individu dengan sejumlah biaya 

dengan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan organisasi non 

laba ataupun para individu. Periklanan diharapkan dapat meningkatkan 

permintaan atas produk yang ditawarkan.  

b. Personal Selling  

Personal selling adalah usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui 

komunikasi langsung (tatap muka) agar konsumen tertarik untuk membeli 

produk. 

2. Variabel dependen  (Volume Penjualan) 

a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume penjualan bulan 

promsi. Data volume penjualan diambil selama 3 periode 36 bulan yaitu 

tahun 2014 – 2016 

2.12 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah teori dan kondisi lapang yang 

telah diajukan di muka, maka dihipotesiskan : Diduga ada pengaruh yang positif 

dan signifikan dari biaya promosi terhadap volume penjualan pada Pabrik 

Brawijaya Dairy Industry.  

 


