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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi merupakan kegiatan manusia dalam berhubungan satu sama 

lain yang demikian otomatis. Sehingga sering terlupakan bahwa keterampilan 

berkomunikasi adalah merupakan hasil belajar manusia. Rogers dan D. Lawrence 

(1981) menyatakan komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang 

pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.3 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu 

pesan dianut secara sama. Akan tetapi definisi-definisi kontemporer menyarankan 

bahwa komunikasi merujuk pada cari berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam 

kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna”, dan kita 

mengirimkan pesan”.4 

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, 

definisi-definisi yang dikemukakan tentunya telah mewakili semua definisi 

komunikasi yang dibuat banyak pakar, namun sedikit banyaknya kita memperoleh 

gambaran seperti yang diungkapkan Shannon dan Weafer (1949) bahwa 

komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi 

satu sama lainnya. Sengaja atau tak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk 

                                                 

3Hafied Cangara, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Rajagrafindo Persada, hal 20 
4 Dedy Mulyana, Op.Cit ., hal. 46 
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komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspressi muka, 

lukisan, seni, dan teknologi. 

 Komunikasi pemasaran dapat dipahami dengan menguraikan dua unsur 

pokoknya, yaitu komunikasi adalah proses dimana pemikiran dan pemahaman 

disampaikan antar individu atau organisasi dengan individu .Sedangkan 

pamasaran adalah sekumpulan kegiatan dimana perusahaan dan organisasi 

lainnnya mentransfer nilai – nilai (Pertukaran) anatara mereka dengan 

pelanggannya. Oleh karena itu komunikasi pamasaran merupakan kegiatan 

mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran merek, yang 

memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang 

disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Menurut Fandy (1997:219) 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

iformasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan atau produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan. 

 Sutisna (2002:267) mengatakan bahwa komunikasi pemasaran merupakan 

usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran 

mengenai keberadaan produk di pasar konsep yang secara umum sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan disebut sebagai bauran promosi  

(promotional mix). OLeh kerena itu komunikasi pemasaran memegang peranan 

yang sangat penting bagi pemasar serta menentukan sukses atau tidaknya kegiatan 

pemasaran, karena tnapa komunikasi konsumen maupun masyarakat secara 

keseluruhan tidak akan mengetahui keeradaan produk dipasar. 
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 Komunikasi pemasaran dapat dikatakan sebagai suatu alat atau cara yang 

digunakan oleh suatu perusahaan atau produknya dengan tujuan akan terjadi 

pertukaranatau timbale balik yang menguntungkan antara kedua belah pihak 

Komunikasi pemasaran menyedot anggaran yang sangat besar, oleh karena itu 

pemasar harus secara berhati- hati   dan penuh perhitungan dalam menyusun 

rencana komunikasi pemasaran. Keberhasilan komunikasi pemasaran dipengaruhi 

banyak variable seperti ketepatan memilih jenis promosi, ketepatan penggunaan 

media penyampaian pesan , daya tarik pesan dan kredibilitas penyampaian pesan.5 

B. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Untuk mencapai tujuan pemasaran, sebuah perusahaan perlu melakukan 

beberapa kegiatan untuk mengkomunikasikan produknya ke target sasaran. 

Kegiatan ini disebut sebagai bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi 

pemasaran atau marketing mix merupakan kombinasi variable atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran, variabel yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya.6 

Dalam Bauran Komunikasi Pemasaran terdapat empat unsur yaitu: Strategi 

Produk, Strategi Harga, Strategi penyaluran/Distribusi, dan Strategi Promosi. 

Keempat unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga semuanya 

penting sebagai satu kesatuan yaitu strategi acuan atau bauran. 

                                                 

5 Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
hal. 329 
6Sofjan Assauri. 2010. Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi. Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, hal. 198 
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Menurut Kotler Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari lima bauran, yaitu:7 

 

1. Iklan (advertising)  

 Periklanan adalah setiap bentuk penampilan non personal bayaran dan 

promosi tentang gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu, Adapun 

Karakteristik dari iklan, ialah :  

1. Dapat mencapai konsumen yang terpencar secara geografis. 

2. Dapat mengulang pesan berkali-kali. 

3. Bersifat impersonal dan komunikasi satu arah. 

4. Dapat sangat mahal untuk beberapa jenis media. 

 Iklan dapat disajikan dalam berbagai bentuk media antara lain : media 

cetak, media elektronik dan media outdoor. Periklanan dituju pada khalayak 

umum karena masyarakat akan menerima pesan yang sama pada iklan. Iklan 

tidak mengutamakan penjualan jangka pendek namun membentuk citra produk 

dimata masyarakat dan bersifat jangka panjang. 

2. Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan adalah satu kegiatan promosi untuk melakukan 

rangsangan kepada konsumen untuk melakukan pembelian.8 

 Promosi penjualan dilakukan dalam waktu yang singkat dengan aksi 

penjualan yang cepat. Jika dalam beriklan memiliki tujuan agar terciptanya 

kesadaran pada konsumen terhadap produk, promosi penjualan bertujuan agar 

adanya peningkatan penjualan seperti memberikan diskon ataupun kupon hadiah 
                                                 

7 Philip Kotler. 1993, Marketing Jilid 2. Jakarta: Erlangga, hal. 340 
8 Freddy Rangkuti. 2009. Strategi promosi yang kreatif & analisis kasus integrated marketing 
communication. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Hal. 28 
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pembelian. Promosi penjualan dapat meningkatkan penjualan dengan cepat namun 

pengaruhnya sangat pendek.  

 Penjualan perseorangan ini dilakukan oleh orang atau individu, seorang 

salesman dapat mengetahui secara langsung keinginan, motif, dan perilaku 

konsumen. Alat komunikasi yang digunakan adalah presentasi penjualan, 

pertemuan (gathering), program intensif dan sampel wiraniaga. Jenis wiraniaga 

penjualan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Retail selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan 

melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. 

2. Field selling, dimana tenaga penjual melakukan penjualan di luar 

perusahaan dengan mendatangi ke rumah-rumah atau kantor-kantor. 

3. Excutif selling, dimana pimpinan perusahaan bertindak sebagai tenaga 

penjualan yang melakukan penjualan. 

 

C. Jaringan Komunikasi 

C.1. Pengertian Jaringan Komunikasi 

Menurut Gonzales (1993) jaringan komunikasi adalah penggambaran 

“who say to whom” (siapa berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. 

Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat 

pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi 

pada suatu topik tertentu, yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu seperti 

sebuah desa, sebuah organisasi, ataupun sebuah perusahaan. 

Pengertian jaringan komunikasi menurut Rogers (1983) adalah suatu 

jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling berhubungan, yang 
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dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Knoke dan Kuklinski (1982) 

melihat jaringan komunikasi sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus 

merangkai individu-individu. obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa. Sedangkan 

Farace (Berberg dan Chaffee, 1987) melihat jaringan komunikasi sebagai suatu 

pola yang teratur dari kontak antara person yang dapat diidentifikasi sebagai 

pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. 

Dalam organisasi formal (yang melaksanakan komunikasi formal) selalu 

ada organisasi informal (berkomunikasi secara informal). Perkembangan 

organisasi informal telah melanda kehidupan dalam masyarakat, dimana 

tumbuhnya perkumpulan informal disebabkan karena adanya hubungan-hubungan 

khusus yang bersifat personal. Jadi kedekatan anggota untuk memilih lebih dekat 

dengan anggota lain karena adanya kedekatan secara emosional. 

Menurut Delbecg yang diacu oleh Liliweri (1997) mengatakan factor yang 

mempengaruhi evolusi kelompok informal, yaitu a.) kedekatan, b.) kesamaan atau 

daya tarik atas jenis kegiatan, c.) kesamaan minat dan nilai yang dipertukarkan, 

factor pelengkap profil, dan karakteristik sosial misalnya kelas sosial, status 

sosial, derajat sosial. 

C.2. Peranan Anggota Jaringan Komunikasi 

 Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan 

struktur antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu organisasi. 

Hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus 

informasi dalam jaringan komunikasi. Untuk mengetahui jaringan komunikasi 

serta bagaimana peranannya diperlukan analisis jaringan. Dan dari analisis 

jaringan ini dapat diketahui bagaimana bentuk hubungan atau koneksi orang-
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orang dalam suatu organisasi serta kelompok tertentu (klik), keterbukaan satu 

kelompok dengan kelompok lainnya dan orang-orang yang memegang peranan 

utama dalam suatu organisasi. Terdapat enam peranan jaringan dalam komunikasi, 

yaitu: 9 

a. Opinion leader 

Pimpinan informal dalam organisasi. Mereka ini tidaklah selalu orang-

orang yang mempunyai otoritas formal dalam organisasi tetapi 

membimbing tingkah laku anggota organisasi dan mempengaruhi 

keputusan mereka. 

b. Gate Keepers 

Individu yang mengontrol arus informasi diantara anggota organisasi. 

Mereka berada di tengah suatu jaringan yang meyampaikan pesan dari satu 

orang kepada orang lain atau tidak memberikan informasi. Gate Keepers 

dapat menolong anggota penting dari organisasi seperti pimpinan, 

menghindarkan informasi yang terlampau banyak dengan hanya 

memberikan informasi yang penting saja dan mempunyai kekuasaan 

dalam memutuskan apakah suatu informasi tersebut penting atau tidak. 

c. Cosmopolites 

Individu yang yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. 

Mereka mengumpulkan informasi dari sumber yang ada dalam lingkungan 

dan memberikan informasi mengenai organisasi ke lingkungan. 

 

 

                                                 

9 Arni Muhammad, 2005, Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 102-104 
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d. Bridge 

Anggota kelompok atau klik dalam organisasi yang menghubungkan 

kelompok itu dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu untuk 

saling memberi informasi diantara kelompok dan mengkoordinasi 

kelompok. 

e. Liason 

Memiliki peranan yang sama dengan Bridge tetapi individu itu sendiri 

bukanlah anggota dari suatu kelompok melainkan hanya sebagai 

penghubung dan membantu membagi informasi dari satu kelompok 

dengan kelompok lainnya. 

f. Isolate 

Anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain 

dalam organisasi. 

 

B. Human Resource (Sumber Daya Manusia)  

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya 

pembangunan nasional suatu negara dan menjadi salah satu sumber daya 

terpenting disamping sumber daya alam, sumber daya IPTEK, dan sumber daya 

yang lain dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Tanpa sumber daya 

manusia tidak mungkin dapat dilakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan 

pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu sumber daya manusia 

ditujukan untuk kepentingan sumber daya manusia dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sumber daya manusia bangsa itu sendiri. Jadi salah satu syarat 

utama agar suatu negara dapat melakukan pembangunan adalah tersedianya 
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sumber daya manusia yang mencukupi, baik kualitatif maupun kuantitatif 

(Prawirosentono, 1995). Mutu suatu sumber daya manusia dilandasi sikap dan 

sifat individual, tingkah laku sosial dan kemampuan para individu yang terdapat 

dalam masyarakat suatu bangsa. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah saja 

tidak cukup menjamin keberhasilan pembangunan suatu negara, kecuali ditopang 

pula oleh kekuatan sumber daya manusia yang handal. Pembangunan sumber daya 

manusia dapat diartikan sebagai usaha mempersiapkan orang baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat dengan segala kedudukannya 

(Soerjani, dkk, 2008). 

 Sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman 

dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia 

yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia 

bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya 

manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, dkk. 

2012). Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk 

mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil 

(outcomes) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan aset atau modal paling penting bagi sebuah organisasi atau 

perusahaan. SDM dikatakan modal terpenting oleh karena memiliki nilai jauh 

melebihi semua peralatan, teknologi maupun sistem yang dimiliki organisasi 

maupun perusahaan itu sendiri. 
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 D.1. Penyedia Jasa Human Resource 

Di Indonesia kata penyedia jasa human resource biasa dikenal sebagai 

Agency yaitu sebuah perusahaan yang berkecimpung di dunia penyedia dan 

penyalur jasa tenaga kerja. Agency mulai berkembang seiring dengan banyaknya 

perusahaan yang membutuhkan penyedia jasa human resource sebagai media 

dalam membantu perusahaan merealisasikan target yang diinginkan.Untuk subyek 

penelitian ini difokuskan pada agen dari NEO Agency yang berada di Kota 

Malang.Dimana Agency disini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa Human Resource dan sebagai penyalur tenaga kerja kepada perusahaan lain 

yang membutuhkan talent berbakat untuk membantu mempromosikan dan 

meningkatkan penjualan perusahaan itu sendiri. Sehingga dapat ditarik secara 

garis besar bahwa lembaga merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

yang bertugas untuk mensuplai tenaga kerja dan pelayanan jasa. 

 D.2. Tim Promosi  

 D.2.1 Team leader (TL)  

 Dalam sebuah organisasi akan selalu membutuhkan pemimpin yang 

mampu bekerja mengelola tim, dimana idenya bisa diterapkan dan si pemimpin 

juga adalah seorang visioner.  Visi, leadership, kecakapan bicara, kemampuan 

untuk mempengaruhi lawan bicara, wibawa, dan hal-hal kecil seperti bahasa tubuh 

merupakan poin yang hendaknya bisa dilihat dari seorang pemimpin. Ada 

beberapa elemen fungsi seorang pemimpin, yaitu: 10 

                                                 

10 http://Rajapresentasi.com/2014/11/tugas-utama-seorang-leader-atau-pemimpin-team/ 
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1. Pemimpin sebagai pembentuk visi 

2. Pemimpin sebagai pembentuk tim 

3. Pemimpin sebagai pembagi tugas 

4. Pemimpin sebagai orang yang membantu timnya berkembang 

5. Pemimpin sebagai sumber motivasi 

 Kelima fungsi tersebut harus mampu diwadahi oleh seorang pemimpin. 

Karena tanpa kelimanya, seorang pemimpin akan terjebak sebagai orang yang 

hanya tahu memerintah namun tidak membiarkan anggota timnya berkembang. 

 Sama halnya seperti pemimpin, seorang team leader dalam sebuah event 

atau sebuah agency juga harus memiliki lima fungsi diatas. Pada saat event 

diselenggarakan, biasanya kita akan menyaksikan para SPG/SPB yang dengan 

giat memperkenalkan dan menawarkan produk yang sedang dipromosikan. 

Diantara kesibukan mereka terdapat satu orang yang mengatur, memutuskan yang 

terbaik dan menetapkan target ke tim yang dipimpinnya, orang tersebut biasa 

disebut dengan Team leader. Dialah yang nantinya bertanggung jawab akan baik 

buruknya event yang ada di lapangan, mengejar target yang ditentukan, 

memberikan motivasi kepada timnya, membuat laporan penjualan dan bersibergi 

dengan departemen yang lain. Sedangkan SPG/SPB/helper wajib mengikuti 

komando dari team leader, semua hal yang dinggap tidak sesuai dengan target 

harus dilaporkan kepada TL, agar dicarikan jalan keluar yang terbaik.11 

  D.2.2 Sales Promotion Girl (SPG)  

 Dalam kegiatan promosi sebuah produk tidak bisa dipungkiri akan 

melibatkan berbagai sumber daya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 
                                                 

11 http://Tanda-communication.blogspot.co.id/2011/12/team-leader-dalam-sebuah-event.html?m=1 
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akan strategi promosi dan penjualan produk, maka perusahaan lebih menggunakan 

promosi yang langsung tertuju kepada konsumen yang sering disebut Sales 

Promotion. Namun dalam kondisi dilapangan terdapat Sales Promotion Girl dan 

Boys yang dikarena faktor perbedaan jenis kelamin. Dengan adanya SPG ini, 

perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk menarik minat beli dan perhatian 

pelanggan untuk tertuju kepada produk hasil besutan perusahaan tersebut, SPG 

juga bertugas mempengaruhi agar konsumen beralih ke produk yang ditawarkan. 

Persuasif  yang memiliki artian bujukan atau rayuan merupakan tugas penting dari 

seorang SPG. Dengan rayuan manis SPG maka minat beli konsumen terhadap 

produk tersebut akan naik dan didukung situasi, kondisi dan waktu yang tepat. 

 Pengertian SPG adalah sebuah potensi yang tugas utamanya adalah 

memasarkan dan mempromosikan sebuah produk baik barang ataupun jasa. 

Sesuai namanya seorang SPG biasanya adalah wanita dengan penampilan yang 

menarik dan memiliki pengetahuan dan komunikasi yang baik. Beberapa 

perusahaan yang sering menggunakan jasa SPG adalah perusahaan rokok, 

perusahaan otomotif seperti mobil dan sepeda motor, alat-alat kecantikan dan lain 

sebagainya. 

  Definisi SPG sendiri terdiri dari berbagai macam dan sudut 

pandang. Dari sudut pandang bahasa, SPG adalah profesi yang bertugas didalam 

ranah promosi dan penjualan suatu produk. Profesi SPG ini identik dengan 

wanita-wanita cantik dan berumur muda kisaran 18 s/d 26 tahun dan memiliki 

karakteristik fisik yang memadai untuk dijadikan seorang SPG.12Perusahaan 

                                                 

12 Raaharti, mujiasih (2001). Manajemen Penjualan dan Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset. Hal 
21 
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sendiri dalam menggunakan jasa SPG seolah-olah dilakukan secara bebas dan 

tanpa pertimbangan apapun. Perusahaan juga mempertimbangkan kapasitas SPG 

dengan produk yang akan ditawarkan kepada konsumen sehingga seleksi demi 

seleksi dilakukan oleh pihak penyedia jasa untuk mendapatkan bibit yang benar-

benar kompeten untuk bekerja dengan perusahaan.Karena hal itu akan berkaitan 

dengan rangsangan pembentukan presepsi produk yang akan disuguhkan kepada 

calon konsumen. 

 SPG sendiri merupakan wanita yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produk hasil dari perusahaan. Dapat di lihat bahwa SPG yang 

berada di lapangan selain menjual juga mempresentasikan produk yang mereka 

bawa. Mereka menutupi kekurangan produk tersebut dan mengelabui kekurangan 

produk dengan kecantikan wanita yang menawarkan produk tersebut. Hal ini 

merupakan ranah SPG dari sudut pandang fungsinya.13 SPG ini juga bekerja 

sesuai dengan kontrak kerja mereka. Tidak selamanya wanita muda ini bekerja 

dengan satu perusahaan tertentu untuk mempromosikan produk dan menjualnya. 

Ketika kontrak kerja mereka dengan salah satu perusahaan sudah habis, maka 

SPG yang sudah pernah bekerja dengan perusahaan tersebut akan melakukan 

aktivitas persuasif terhadap pihak Agency supaya tenaga mereka digunakan lagi 

pada season kontrak kerja pada program selanjutnya. 

Seorang SPG harus memiliki berbagai syarat, antara lain sebagai berikut :  

1. Communicating style. Gaya komunikasi ini merupakan harga mati bagi 

para SPG karena hanya dengan ini lah mereka berinteraksi dengan 

                                                 

13 Retnasih, Ratna (2001). Sales Promotion Girl dalam Berbagai Perspektif, Jakarta : Salmba 
Empat. Hal 13 



22 
 

konsumen secara langsung. Konsumen berposisi untuk menilai secara 

subyektif sehingga keberhasilan gaya komunikasi SPG ini ditentukan oleh 

konsumen 

2. Body Language. Gerakan fisik ini juga tidak bisa dipisahkan dari SPG. 

Gerakan fisik mencakup lemah lembut, gemulai, melambai dan centil 

ketika menawarkan produk. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen dalam hal pembelian produk yang mereka tawarkan 

3. Performance. Elemen ini adalah elemen yang dapat dilihat dan ditangkap 

oleh indera manusia. Elemen ini dapat berupa bentuk fisik yang mencakup 

tinggi, warna kulit dan cantiknya paras wajah seorang wanita.14 

 Bagian marketing dan penjualan biasanya memiliki staf yang berhubungan 

langsung dengan calon konsumen yang disebut dengan sales. Sales ini bekerja di 

lapangan menjual produk ke calon konsumen. Karena bersifat tugas lapangan 

biasanya staf yang bekerja sebagai sales adalah laki-laki. Selain penjualan secara 

regular, perusahaan juga mengikuti mengadakan acara-acara seperti acara musik 

dan pameran sebagai sarana untuk mempromosikan dan menjual produknya. Pada 

acara-acara seperti ini tidak hanya sales yang diturunkan, perusahaan biasanya 

juga menggunakan jasa SPG atau Sales Promotion Girl. 

 Seorang SPG dituntut untuk berpenampilan menarik sebagai usaha awal 

untuk menarik minat calon konsumen setidaknya untuk mendengarkan penjelasan 

mengenai produk atau mencoba produk yang dijual. Kemudian SPG juga harus 

memiliki pengetahuan yang luas mengenai produk yang dijual sehingga calon 

konsumen yang sudah bersedia meluangkan waktunya akan tertarik membeli 

                                                 

14 Raaharti, mujiasih , Op.Cit., hal. 26 
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produk yang dijual. Bukan tidak mungkin seorang SPG yang kinerjanya sangat 

memuaskan dapat diangkat menjadi Brand Ambassador atau duta besar produk 

tertentu. 

C. Up selling 

 Merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

penjualan, langkah yang dilakukan dapat berupa memberi pengetahuan terhadap 

pilihan dengan kualitas yang lebih baik dari pilihan yang akan diambil. Up selling 

adalah suatu metode untuk meningkatkan hasil penjualan dengan menawarkan 

produk baru ataupun menawarkan produk terbaik lainnya. Metode up selling 

merupakan salah satu metode promosi dengan menawarkan produk lain, kategori 

produk yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, harganya lebih mahal 

dibandingkan dengan produk yang dicari oleh pelanggan. Penerapan metode up 

selling terbagi menjadi 5 yaitu, penawaran akan produk secara mendalam, 

membaca karakteristik pelanggan, memberikan kesempatan pelanggan untuk 

memilih, memberikan penawaran yang wajar kepada pelanggan serta memberikan 

nilai tambah pada produk yang akan ditawarkan. 

Dalam kegiatan penjualan dikenal beberapa istilah seperti pengenalan, 

penawaran serta tujuan utamanya untuk menjual sebuah produk yang dikeluarkan 

oleh perusahaan tertentu.Untuk itu setiap perusahaan memiliki target masing-

masing dimana target tersebut termasuk didalamnya adalah peningkatan kuantitas 

penjualan, hal ini sering disebut juga dengan up selling product. Pencapaian yang 

diinginkan berkaitan dengan up selling tidak lepas dari beberapa strategi yang 

dibuat dan dilakukan demi tercapainya target yang diinginkan.  
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Namun yang tidak kalah penting dalam kegiatan up selling dimana hal ini 

dijadikan jembatan antara perusahaan dengan pembeli, yaitu didalamnya terdapat 

kegiatan memberikan informasi, pengetahuan dan tentunya agar pembeli dapat 

membeli produk yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik pula. Dapat 

dicontohkan seperti perusahaan minuman x akan menerangkan pada calon 

pembeli bahwa kualitas minuman x lebih baik dari minuman y yang pada saat itu 

akan dikonsumsi oleh pembeli, penjelasan yang disampaikan dengan menonjolkan 

kelebihan dan kualitas yang dimiliki minuman x akan secara tidak langsung 

sedikit banyaknya mempengaruhi keputusan akhir yang akan diambil oleh 

pembeli dalam penentuan produk mana yang akan dikonsumsi. Hal ini semakin 

menjadi peluang bagi perusahaan minuman x untuk lebih dalam mengenal 

pembeli minuman y dan lebih mudah mempengaruhinya untuk membeli produk-

produk lain yang dimiliki oleh produk x. Pentingnya  kegiatan up selling membuat 

perusahaan juga melakukan strategi untuk melancarkan kegitan tersebut. 

D. Teori Jaringan Komunikasi 

Jaringan (networks) merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh 

komunikasi antar individu dan kelompok. Dimana saat manusia berkomunikasi 

akan tercipta suatu mata rantai yang merupakan jalur sebuah komunikasi. 

Beberapa diantaranya ditentukan oleh aturan-aturan seperti susunan birokrasi 

yang dinyatakan oleh Weber dan mendasari adanya jaringan formal (formal 

network), tapi dalam susunan ini hanya mengungkap bagian dari susunan 

organisasi. Sebaliknya, jaringan yang berkembang (emergent network) adalah 
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saluran informal yang dibangun, bukan oleh regulasi formal organisasi melainkan 

oleh kontak regular sehari-hari antar anggotanya.  

Gagasan struktural dasar dari teori jaringan adalah keterkaitan 

(connectedness), dimana gagasan bahwa ada pola komunikasi yang cukup stabil 

antarindividu. Individu-individu yang saling berkomunikasi saling terhubung ke 

dalam kelompok-kelompok yang selanjutnya saling terhubung ke dalam 

keseluruhan jaringan. Setiap orang memiliki susunan hubungan yang khusus 

dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Itulah yang disebut dengan jaringan 

pribadi (personal network), dimana hubungan yang dimiliki dari komunikasi yang 

dijalin dengan orang lain dalam suatu organisasi dengan susunan pribadi terlihat 

sedikit berbeda dengan hubungan rekan kerja.Karena manusia cenderung sering 

berkomunikasi dengan anggota lain dari organisasi, terbentuklah sebuah jaringan 

kelompok (grup network). 

Satuan dasar dari organisasi, menurut teori jaringan adalah mata rantai 

(link) antara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas banyak sekali mata rantai 

yang membagi orang-orang ke dalam kelompok-kelompok dan 

menghubungkannya dengan organisasi. Mata rantai juga dapat mendefinisikan 

sebuah peranan jaringan (network role) tertentu yang berarti bahwa mereka 

menghubungkan kelompok-kelompok dalam cara-cara tertentu. 

Dalam mata rantai juga bisa terlihat degree (tingkatan) yang 

menghubungkan sesorang dengan orang lain. tingkatan dalam (In-Degree) 

menunjukkan jumlah kontak yang dibuat dengan orang lain, sementara tingkatan 

luar (out-degree) merupakan jumlah mata rantai yang digunakan dengan orang 
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lain. sentralitas (centrality) adalah tingkatan dimana seseorang terhubung dengan 

orang lain. Dalam teori jaringan juga bisa melihat bagaimana kualitas mata rantai 

diantara orang-orang. Dimana mata rantai dapat bersifat langsung (direct), 

menggunakan mata rantai yang lurus antara dua orang, atau tidak langsung 

(indirect) dimana terdapat dua orang yang terhubung melalui orang ketiga. Jumlah 

mata rantai antara seseorang dengan orang lain disebut tingkat pemisahan 

(degrees of separation). 

Sebuah jaringan dapat dibentuk oleh sejumlah kualitas. Salah satunya 

adalah ukuran (size), atau jumlah orang yang besar. Lainnya adalah keterkaitan 

(connectedness), rasio mata rantai sebenarnya berbanding dengan mata rantai 

yang mungkin. Sebuah jaringan yang sangat terhubung itu kuat dan dekat, dan 

jaringan tersebut akan menonjolkan banyak pengaruh dengan menentukan norma-

norma untuk pemikiran dan pelaku. Karakteristik dari sebuah jaringan adalah 

sentralitas (centrality) atau tingkatan tempat individu dan kelompok saling 

terhubung. 

Ada banyak karya teoritis yang membahas cara-cara jaringan bekerja 

dalam organisasi. Sebagai contoh, jaringan dapat (1) mengatur arus informasi; (2) 

menyatukan orang-orang dengan minat yang sama; (3) membentuk penafsiran 

yang sama; (4) meningkatkan pengaruh sosial; (5) memungkinkan adanya 

pertukaran sumber daya. Teori jaringan menggambarkan sebuah organisasi atau 

mungkin lebih tepatnya berbagai gambar yang menjelaskan aspek-aspek kerja 

organisasi. Teori-teori dalam bagian ini membantu melihat sebuah sistem dalam 

tindakan. Weick memberikan sebuah pandangan mikro, dimana interaksi respon 
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maju mundur mencipatakan kejelasan dan mendefinisikan sistem bagi para 

anggotanya. Taylor menunjukkan bagaimana co-orientasi dibentuk untuk 

menciptakan kesepakatan organisasi. Pada saat yang sama, interaksi membentuk 

dirinya sendiri menjadi garis-garis komunikasi dan pengaruh yang menyebar 

melalui organisasi, seperti yang digambarkan teori jaringan.15 

15Littlejohn, Stephen W. 2009. Teori Komunikasi, Theories of Human Communication.Jakarta : 
Salemba Humanika, hal 371-374 


