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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas 

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau 

duplikasi dari kajian atau peneliti yang telah ada. Berdasarkan penelusuran kajian 

kepustakaan yang peneliti lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait 

dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:  

Penelitian oleh Wijayanto (2007) menyimpulkan bahwa faktor periklanan 

(X1), personal selling (X2), publisitas (X3) dan promosi penjualan (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung (Y). Dari ke 

empat faktor tersebut, diketahui faktor publisitas (X3) berpengaruh dominan 

dibandingkan dengan faktor periklanan (X1), personal selling (X2) dan promosi 

penjualan (X4). Hal ini berarti variabel publisitas (X3) mempunyai pengaruh 

paling bermakna terhadap keputusan nasabah menabung.   

Sudartik (2011) menunjukkan bahwa pengaruh antara kualitas pelayanan dan 

periklanan terhadap keputusan nasabah dalam menabung di PT BPR Semarang 

Margatama Gunadana secara bersama-sama adalah signifikan positif, artinya 

secara bersama-sama keputusan nasabah dalam menabung akan meningkat 

apabila kualitas pelayanan dan periklanan juga ditingkatkan. 
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Ifanani (2013) menyimpulkan variable pendekatan (X
1
), presentasi (X

2
), 

menangani keberatan (X
3
), menutup penjualan (X

4
), dan tindak lanjut (X

5
) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan 

produk pembiayaan BMT Harapan Ummat Larangan Sidoarjo. Sementara secara 

parsial variable presentasi (X
2
), dan menutup penjualan (X

4
), mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat sedangkan variable pendekatan (X
1
), 

menangani keberatan (X
3
), dan tindak lanjut (X

5
) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan nasabah (Y). 

Berdasarkan uraian tiga penelitian terdahulu diatas dapat diketahui persamaan 

dan perbedaan bahasan dengan topik penulis, berdasarkan juga dengan uraian 

diatas memiliki beberapa kesamaan yaitu sama – sama membahas tentang strategi 

pemasaran dengan metode personal selling dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

daya beli nasabah pada produk lembaga keuangan. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Umum Tentang Bank 

Pengetahuan masyarakat di negara berkembang, seperti di Indonesia 

pengetahuan tentang bank masih relatif rendah. Sebagian masyarakat memahami 

bahwa bank adalah sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang. Bahkan 

terkadang masyarakat belum memahami fungsi bank seutuhnya. 

Di era modern seperti saat ini peranan perbankan sangatlah penting dalam 

memajukan perekonomian negara, hampir semua sector yang berhubungan 

dengan kegiatan keuangan sangatlah membutuhkan jasa – jasa perbankan. Bank 
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merupakan salah satu roda perekonomian bagi suatu negara sebagai lembaga yang 

memiliki fungsi menyediakan uang untuk kegiatan usaha dan jasa keuangan 

lainnya. 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang 

menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih 

senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman 

kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.  

 

2. Pembagian Bank Menurut Jenisnya 

Dilihat dari fungsinya menurut Undang – undang Pokok Perbankan Nomor 7 

tahun 1992, dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – undang RI Nomor 10 

tahun 1998 maka jenisbank dibedakan menjadi 2 yaitu: 

a. Bank Umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan sacara konsep syariah, yang mana kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalulintas pembayaran. 
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b. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang menjalankan usahanya 

secara konvensional atau syariah namun dalam hal ini BPR tidak menediakan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran yang artinya jasa yang diberikan bpr jauh 

lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan jasa bank umum. 

Dilihat dari segi kepemilikannya, ada beberapa jenis bank antara lain: 

a. Pada jenis bank ini, akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank 

milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).  

b. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I 

dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD 

Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD 

Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya: 

1) Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta 

nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta 

nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, 

Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank 

Universal, Bank Internasional Indonesia: 

2) Bank milik Koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, 

contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia; 
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3) Bank milik asing 

Bank asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain: ABN, 

AMR Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of Amerika, Bank 

of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Europen Asian Bank, Hongkong Bank, 

Standard Chartered Bank, Chase Manhattan Bank: 

4) Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga 

negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Ing Bank, Mitsubishi 

Buana Bank, Sumitomo Niaga Bank dan Lain – lain. 

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan 

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan 

ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, 

modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status 

tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteris tertentu. Status bank yang 

dimaksud adalah: 

a. Bank Devisa 

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer 

keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan 



11 
 

 
 

pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi 

bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank Non-Devisa 

Adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti 

halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi 

dalam batas-batas 

 

3. Pengertian Pemasaran 

Bagi masyarakat pemasaran merupakan pembelian atau permintaan harga, 

namun sebagian lain menganggap pemasaran dengan pengertian lain dari situ 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat menafsirkan pengertian dari pemasaran 

sangat terbatas, hanya pada satu bagian dari kegiatan pemasaran yang 

menyeluruh. 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:9) pemasaran adalah “Suatu proses sosial dan 

manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang 
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mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

menukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.” 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya (definisi The American Marketing 

Association, dalam Kotler (2009 : 5) ). 

Menurut kasmir (2008 : 63), definisi pemasaran bank secara umum adalah 

suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara 

memberikan kepuasan. 

Produk perbankan merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.  

Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak 

ada dalam diri seseorang. Contohnya kebutuhan nasabah bank yaitu: 

a. kebutuhan akan produk dan jasa perbankan. 

b. Kebutuhan akan rasa aman berhubungan dengan bank. 

c. Kebutuhan kenyamanan dalam berhubungan dengan bank. 

d. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai. 

e. Kebutuhan akan persahabatan dan kekerabatan. 

f. Kebutuhan status dan prestise. 

g. Kebutuhan aktualisasi diri. 
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4. Tujuan Pemasaran Bank 

Setiap kegiatan perusahaan ditentukan oleh keinginan pihak manajemen 

perusahaan itu sendiri. Dalam menetapkan tujuannya perusahaan harus melakukan 

berbagai pertimbangan matang, setelah itu ditetapkan cara – cara untuk 

merealisasikan tujuan yang diinginkan. 

Pada dasarnya perusahaan mempunyai tujuan yang bersifat jangka pendek 

yang sifatnya sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai 

tujuan jangka panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran 

suatu perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah untuk: 

a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank. 

b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah.   

c. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan 

pula. 

d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. 
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5. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktifitas atau program pemasaran terhadap 

permintaan produknya di pasar sasaran tertentu.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 10) strategi pemasaran adalah pola pikir 

pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya.  

Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan 

posisi, bauran pemasaran dan besarnya pengeluaran pemasaran. Pada umumnya 

perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang melaksanakan konsep 

pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, karena perusahaan inilah yang 

mampu menguasai pasar dalam jangka panjang.  

Strategi pemasaran didasarkan atas 7 (tujuh) konsep strategi sebagai berikut: 

a. Segmentasi Pasar 

Tiap pasar terdiri dari bermacam-macam pembeli yang mempunyai 

kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan semua pembeli. Karena itu, perusahaan harus 

mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen tersebut kedalam satuan-

satuan pasar yang bersifat homogen. 

b. Market Positioning 

Perusahaan tidak mungkin dapat menguasai pasar secara keseluruhan, 

maka prinsip strategi pemasaran yang kedua adalah memilih pola spesifik 

pasar perusahaan yang akan memberikan kesempatan maksimum kepada 

perusahaan untuk mendapatkan kedudukan yang kuat. Dengan kata lain 
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perusahaan harus memilih segmen pasar yang akan menghasilkan penjualan 

dan laba paling besar.  

Segmen pasar semacam ini memiliki 4 (empat) karakteristik, yaitu : 

1) Berukuran cukup besar 

2) Mempunyai potensi untuk berkembang terus 

3) Tidak memiliki atau dipenuhi oleh perusahaan saingan 

4) Mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi, yang mana kebutuhan 

tersebut dapat dipuaskan oleh perusahaan yang memilih segmen pasar 

tersebut. 

c. Market Entry Strategy 

Market entry Strategy adalah strategi perusahaan untuk memasuki 

segmen pasar yang dijadikan pasar sasaran penjualan. Strategi memasuki 

suatu segmen pasar dapat dilakukan dengan cara 

1) Membeli perusahaan lain 

Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat, cara ini 

ditempuh apabila : 

a) Perusahaan pembeli tidak mengetahui tentang seluk beluk industri dari 

perusahaan yang dibeli  

b) Sangat menguntungkan untuk secepat mungkin memasuki segmen 

pasar yang dikuasai perusahaan yang dibeli. 

c) Perusahaan menghadapi macam-macam penghalang untuk memasuki 

segmen pasar yang bersangkutan melalui internal development, 
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misalnya patent, economies of scale, saluran distribusi yang sulit 

dimasuki, biaya iklan yang mahal atau kesulitan bahan mentah. 

d. Internal Development 

Ada perusahaan-perusahaan yang lebih suka berkembang melalui usaha 

sendiri yaitu melalui research and development karena berpendirian bahwa 

hanya dengan cara inilah kepemimpinan dalam industri dapat dicapai. 

e. Kerjasama  dengan perusahaan lain 

Keuntungan dengan cara ini ialah bahwa resiko yang dipikul bersama, 

dan masing-masing perusahaan saling melengkapi skill dan resources. 

f. Marketing Mix Strategy 

Marketing Mix strategy adalah kumpulan variabel-variabel yang dapat 

dipergunakan perusahaan untuk memepengaruhi tanggapan konsumen. 

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pembeli adalah yang disebut 

7P (product, Price, Place, Promotion, Participant, Prosess, dan People 

Physical evidence). 

g. Timing Strategy 

Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan barang merupakan hal 

yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat adanya kesempatan 

baik menetapkan objektif dan menyusun strategy pemasaran, ini tidaklah 

berarti  bahwa perusahaan dapat segera memulai kegiatan pemasaran. 

Perusahaan harus lebih dahulu melakukan persiapan-persiapan baik 

dibidang produksi maupun dibidang pemasaran, kemudian perusahan juga 

harus menentukan saat yang tepat bagi pelemparan barang dan jasa ke pasar. 
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Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah 

pada kegiatan atau usaha pemasaran, dari suatu perusahaan, dalam kondisi 

persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Jadi dalam menetapkan strategi pemasaran yang akan dijalankan 

perusahaan haruslah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi pasar serta 

menilai posisinya di pasar. Dengan mengetahui keadaan dan situasi serta 

posisinya di pasar dapat ditentukan kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan. 

6. Kosep – Konsep Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:19), “Konsep pemasaran menegaskan bahwa 

kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan 

tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam 

menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar 

sasaran yang terpilih.” 

Dalam hal ini terdapat 6 konsep pemasaran yang masing – masing konsep 

terebut dijadikan landasan pemasaran oleh pihak perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan pemasarannya. Konsep tersebut adalah: 

a. Konsep Produksi 

Yaitu suatu konsep dimana konsumen lebih menyukai produk yang dapat 

ditemukan dimana-mana dengan harga yang murah. Jadi orientasi konsep ini 

lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan 

distribusi yang sangat luas. Tugas manajemen disini adalah memperbanyak 

produksi barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya 

yang terjangkau dimana-mana. 
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b. Konsep Produk 

Menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, 

kualitas, performansi dan karakter terbaik. Dimana tugas manajemen disini 

ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan penampilan yang terbaik & 

menarik. 

c. Konsep Penjualan 

Menyatakan bahwa dibiarkan begitu saja atau apa adanya, organisasi harus 

berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. 

d. Konsep Pemasaran 

Menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis 

meliputi penentuan kebutuhan & keinginan pasar sebagai sasaran serta 

memberi kepuasan yang sesuai secara efektif & efisien dibandingkan dengan 

para pesaing. 

e. Konsep Pemasaran Sosial 

Dalam konsep ini tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, 

kepentingan, keinginan pasar dan tetap memberi kepuasan serta tetap 

melestarikan & meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen. 

f. Konsep Pemasaran Global 

Dalam konsep ini manajer eksekutifnya harus berupaya memahami segala 

faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen 

yang strategis. Dimana tujuan akhirnya ialah berusaha untuk memenuhi segala 

kebutuhan masyarakat dan memberikan yang terbaik dan bermanfaat kepada 

seluruh pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan. 
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7. Fungsi Pemasaran Bank 

Secara umum Pemasaran “Marketing” merupakan fungsi perusahaan yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk menjembatani produksi dan konsumsi atas 

produk – produk yang dihasilkannya. Secara terinci dalam uraiannya mengenai 

fingsi marketing bagi badan usaha bank pada umumnya mendefinisikan bahwa 

pemasaran sebagai kegiatan, penciptaan dan penyampaian produk – produk 

barang atau jasa sebagai pemuas kebutuhan konsumen yang mendatangkan laba 

bagi bank.  

Tiga unsur pokok fungsi pemasaran setiap bank, yaitu (1) penciptaan jasa baru, 

sama pentingnya dengan penyerahan jasa – jasa yang sudah ada (2) pemasaran 

oleh bank harus berorientasi pada konsumen (3) tujuan bank untuk memperoleh 

laba tidak boleh dilupakan.  

 

8. Pengertian Personal Selling 

Menurut Kotler & Armstrong (2014: 484) personal selling terdiri dari interaksi 

antara pribadi dengan pelanggan dan calon pelanggan untuk membuat penjualan 

dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan.  

Penjualan perseorangan adalah interaksi antar individu, saling betemu muka, 

yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertaahankan hubungn pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak 

lain. Komunikasi yang dilakukan orang secara individu dapat lebiih fleksibel 

dinbandingkan alat-alat promosi lainnya. Dengan cara seperti ini, salesman dapat 
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mengetahui keinginan, motif, dan perilaku dari konsumen sekaligus dapat melihat 

reaksi konsumen mengenai produk yang ditawarkan oleh perusahaan.  

Personal Selling memiliki 3 ciri khusus :  

a. Konfrontasi personal : Penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, 

langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Masing-masng pihak 

dapat mengobservasi reaksi dari pihak lain dengan lebih dekat.  

b. Mempererat : Penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis 

hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan persahabatan. 

Wiraniaga biasa-nya sudah benar-benar mengetahui minat pelanggan yang 

terbaik.  

c. Tanggapan : Penjualan personal membuat para pembeli merasa 

berkewajiban untuk mendegarkan pembicaraan wiraniaga. 

Personal Selling atau Penjualan Pribadi merupakan interaksi langsung dengan 

satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, 

dan menerima pesanan. 

Menurut A.Shimp (2010:281) personal selling adalah suatu bentuk komunikasi 

orang perorangan dimana seseorang wiraniaga berhubungan dengan calon 

pembeli dan berusaha mempengaruhi agar mereka membeli produk atau jasanya.  

Definisi-definisi tersebut menyatakan bahwa personal selling merupakan 

komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli yang dapat secara langsung 

mengetahui kebutuhan, keinginan, motif, dan perilaku konsumen serta sekaligus 

dapat melihat reaksi konsumen sehingga mereka langsung dapat mengadakan 

penyesuaian seperlunya. 
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Hirarki nya : Marketing mix –>  Promotion Mix –> Personal Selling 

Kegiatan personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi yaitu cara 

untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang di 

tawarkan secara tatap muka. Promosi ini merupakan salah satu variable di dalam 

marketing mix yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

menawarkan produknya. 

Personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik 

kepada seseorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan 

terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak, dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Komunikasi yang 

dilakukan kedua belah pihak bersifat interaktif atau komunikasi dua arah sehingga 

penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang 

keinginan dan pendapat komsumen. Penyampaian berita atau proses komunikasi 

dapat dilakukan dengan sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi 

yang ada. 

Personal selling sebagai sub-elemen promosi, mempunyai dampak sangat 

berbeda dengan sub elemen promosi lain misal bombardir periklanan di media 

masa, atau dengan kegiatan promosi visual dan display lainnya yang bersifat 

publikasi. Personal selling lebih unggul dalam beberapa nilai, yaitu: 

a. Personal selling memacu perusahaan untuk lebih mengenal pelanggan 

secara langsung, sehingga berdampak pada terkumpulnya informasi motif 

pembelian, keinginan-keinginan lain. 
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b. Personal selling dapat lebih efektif karena unsur-unsur pemasar sekaligus 

perusahaan menjadi sangat tahu akan reaksi pelanggan dengan begitu cepat 

karena unsur-unsur pemasar dapat melakukan interaksi langsung. 

c. Personal selling dapat memacu unsur-unsur pemasar memgatahui pola dan 

proses pembelian yang sedang bergejolak dan trend, misal banyaknya 

pelanggan yang menginginkan pembelian dengan kredit, keinginan 

pelanggan membeli dengan proses sample dahulu, keinginan pelanggan atau 

calon pelanggan yang suka dengan diskon atau bonus lainnya. Sehingga 

dengan konsep dan strategi marketing aplikatif yang menjadikan Personal 

Selling sebagai salah satu strategi andalan maka menguntungkan perusahaan 

terutama dalam beberapa hal: 

1) Memudahkan dalam analisa pasar secara akurat. 

2) Memudahkan dalam memetakan potensi pasar. 

3) Memudahkan dalam menjawab secara langsung akan beragamnya 

keinginan pasar. 

4) Memudahkan mendapatkan informasi reaksi pasar terhadap 

produk/layanan dari  pesaing. 

5) Mendefinsikan masalah di lapangan, sekaligus mencari solusi pengatasan 

nya secara langsung. 

6) Membangun persepsi masyarakat, dengan mengciptakan standar layanan 

pemasar, misal keramahan, kedekatan fisik, kepedulian social, 

performance dan penampilan. 
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9. Sifat-sifat Personal Selling 

Personal selling merupakan salah satu alat promosi yang paling efektif 

terutama dalam bentuk preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli. Menurut 

Fandy Tjiptono (2008:224) personal selling memiliki beberapa sifat antara lain : 

a. Konfrontasi Peronal (Personal Confrontation) 

Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif 

antara dua orang atau lebih. Masing masing pihak dapat melihat kebutuhan 

dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan 

penyesuaian. 

b. Pengembangan (cultivation) 

Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan 

mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. 

c. Tanggapan (Response) 

Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengar, memperhatikan dan menanggapi wiraniaga. 

Dengan sifat-sifat tersebut dapat dikatakan bahwa metode ini memiliki 

kelebihan dalam operasinya yang lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati 

reaksi pelanggan dan menyesuaikan pendekatannya, dengan begitu penjual dapat 

membina hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. 

10. Bentuk-Bentuk Personal Selling 

Dalam kegiatan personal selling terdapat beberapa tipe personal selling yang 

memiliki cara berbeda di dalamnya saat menjalankan aktivitas personal selling. 

Menurut Mc Carthy (2008:396) terdapat lima tipe personal selling. 
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1. Responsive selling, penjual bertugas untuk memenuhi permintaan

konsumen. Dalam tipe ini biasanya sales people mengadakan perjalanan

dan menjumpai banyak pengecer.

2. Trade selling, penjual bertindak sebagai order taker (menerima pesan) tetapi

lebih fokus pada pelayanan.

3. Missionary selling, tugas untamanya adalah mempromosikan produk baru,

kadang-kadang melakukan order taker.

4. Technical selling, penjual menyelesaikan masalah konsumen dengan

keahlian dan pengalamannya.

5. Creative selling, biasanya berhubungan dengan produk, menangani masalah

serius, dan memberikan solusi terbaik.

Sesuai dengan pemaparan di atas mengenai tipe-tipe personal selling dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan personal selling memiliki beberapa macam kegiatan 

yang berbada dalam menawarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen. 

Didalam suatu perusahaan bentu – bentuk personal selling tersebut kadang 

digunakan secara bersama sama – sama dan kadang hanya menggunakan salah 

satu bentuk saja. Hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, pasar 

yang dituju, dan kemampuan perusahaan. Tetapi bentuk manapun yang dipilih, 

perusahaan harus menentukan bentuk yang paling cocok dan efektif dalam 

mencapai sasaran. 




