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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Jamaludin et al (2015) menjelaskan tentang pengaruh promosi online dan 

presepsi harga terhadap keputusan pembelian untuk mengetahui pengaruh promosi 

online dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian 

menggunakan teknik judgmental sampling, metode tesebut merupakan “teknik non 

probability sampling untuk memilih orang-orang yang terseleksi berpengalaman 

yang dimiliki oleh sampel tersebut. Analisis data yang digunakan adalah statistik 

deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Penelitian memiliki 91 orang 

responden, keseluruhannya merupakan pelanggan Aryka Shop yang berada di kota 

Malang, dimana 8 orang responden berjenis kelamin laki-laki dan 83 orang 

responden berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini terdapat jangka kelompok 

umurnya berkisar antara 25 sampai dengan 35 tahun. Hasil penelitian menunjukkan 

besarnya pengaruh antara variabel bebas, Promosi Online (X1) dan Persepsi Harga 

(X2) terhadap variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian (Y). Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada alat analisis yang digunakan. 

Penelitian terdahulu menggunakan deskriptif dan analisis regresi linier berganda, 

sedangkan sekarang menggunakan analisis dan deskriptif dan analisis jalur. 

Masna et al (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh electronic 

commerce terhadap keputusan konsumen membeli produk pakaian di Bunda Cinta 

Shop Sanggata. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya 
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pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian pakaian pada 

Toko Bunda Cinta Sanggata. Metode penelitian yang digunakan ialah uji validitas 

terhadap setiap item pertanyaan dengan menggunakan perhitungan analisis product 

moment dan uji realibilitas dengan menggunakan reliability analysis statistic untuk 

menganalisis nilai cronbach alpha di program SPSS Versi 17 Windows. Hasil uji 

validitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai kritis lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 dan 0,01. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha 

sebesar 0,729. Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = 2,213 + 0,151X1+ 0,070X2 + 0,304X3 

Hasil pengukuran koefisien korelasi diperoleh nilai korelasi sebesar 0,576 

dan koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,332. Hasil perhitungan statistik 

uji F menunjukan  probabilitas  signifikan  sebesar 0,002  dan  uji  t  hasil  

pengujian terhadap variabel kemudahan akses diperoleh nilai signifikansi 0,126. 

Hasil pengujian terhadap variabel produk diperoleh nilai signifikansi 0,542. Hasil 

pengujian terhadap variabel interaktif diperoleh nilai signifikansi 0,024. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan sekarang terletak pada analisis yang 

digunakan.Penelitian terdahulu menggunakan analisi korelasi sedangkan 

sekarang menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur.  

Damerianta and Mujiyana (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

penerapan periklanan di internet dan pemasaran melalui email terhadap pemrosesan 

keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian untuk melihat dampak 

pelaksanaan program periklanan di internet dan pemasaran melalui e-mail terhadap 
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pemrosesan informasi dan keputusan pembelian oleh konsumen. Metode analisis 

yang digunakan bersifat deskriptif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif bersifat 

urain penjelasan dengan membuat tabel pengelompokkan, menganalisis data 

berdasarkan pada hasil jawaban kuisioner menggunakan tabulasi data. Penelitian 

kuantitatif ialah analisis dengan mengolah data dari hasil yang telah dinyatakan 

dalam satuan angka untuk dianalisis dengan menggunakan metode Uji Reliabilitas 

dan Uji Validitas, Uji Normalitas, Uji Korelasi, dan Uji Regresi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian bagi pengguna internet di 

pengaruhi oleh variabel periklanan internet, pemasaran melalui e-mail, melalui 

tahap pemrosesan informasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang pada analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan 

deskriptif kuantitatif sedangkan sekarang menggunakan analisis  deskriptif dan 

analisis jalur. 

Semuel Hatane (2007) melakukan penelitian mengenai stimulus iklan, uang 

saku, usia dan gender terhadap kecenderungan prilaku pembelian impulsig (studi 

kasus produk pariwisata). Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh stimulus iklan 

melalui format media audio-visual, animasi gambar, dan teks gambar secara online 

dan teks gambar secara offline, uang saku, umur, dan gender terhadap 

kecenderungan perilaku pembelian impulsif. Metode yang digunakan rancangan 

percobaan untuk memenuhi stimulus pesan iklan yang dirancang dalam bentuk 

format media internet. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh 

uang saku, umur, dan gender terhadap kecenderungan perilaku pembelian impulsif. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitan sebelumnya yang menemukan 
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faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap perilaku pembelian impulsif produk 

fisik secara offline. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terletak pada metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan analisis 

regresi berganda sedangkan sekarang menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

jalur untuk mengetahui hasil akhir dari data. 

Priyantara, et al (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh kualitas 

sitem, kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen (Studi 

kasus di Lazada Indonesia). Tujuan penelitian untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan konsumen Lazada. Metode yang 

digunakan kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah deskriptif dan kausal. Hasil 

penelitian menemukan bahwa Hasil pengujian diperoleh nilai t variabel kualitas 

informasi menunjukkan nilai t = 7.347 dengan nilai signifikansi 0.000. Dengan 

demikian Thitung (7.347) lebih besar dari Ttabel (1.965) dan dilihat dari nilai 

signifikansi (0,000) kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

kualitas informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada 

metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan analisis kuantitatif 

sedangkan sekarang menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur untuk 

mengetahui hasil akhir dari data. 

Adelia (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh online promotion 

terhadap repurchase intention dengan consumer perception sebagai mediasi pada 

travel online. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah online promotion 

berpengaruh terhadap repurchase intention. Metode analisis yang digunakan ialah 
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teknik statistika sedangkan untuk pengujian hipotesis alat yang digunakan adalah 

SEM (struc-tural equation marketing). Hasil penelitian penelitian yang dilakukan 

mengenai online promotion terhadap repurchase intention dengan consumer 

perception sebegai mediasi, pada konsumen yang pernah menggunakan travel online 

diperoleh kesimpulan bahwa online promotion yang dilakukan oleh travel online 

dengan cara beriklan dan promosi penjualan akan dapat membangun consumer  

perception  dalam  hal  efisien waktu,  tenaga,  serta biaya.  Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan. Penelitian 

terdahulu menggunakan analisis statistika sedangkan sekarang menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis jalur untuk mengetahui hasil akhir dari data. 

Weningtyas and Suseno (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

interaksi interpersonal dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Tujuan 

penelitian untuk mengukur seberapa besar pengaruh interaksi interpersonal dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala. Peneliti menggunakan tiga buah 

skala untuk mengukur ketiga variabel, yaitu skala kepuasan konsumen, skala 

komunikasi interpersonal dan skala kualitas pelayanan. Hasil penelitian 

menemukan bahwa Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai sumbangan efektif dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen yaitu sebesar 54,6%. Peran kualitas pelayanan terhadap kepuasan  

konsumen  memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  dibanding  dengan komunikasi 
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interpersonal karyawan dengan konsumen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

konsumen mempunyai kepuasan yang tinggi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan. Penelitian terdahulu

 menggunakan skala sedangkan sekarang menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis jalur untuk mengetahui hasil akhir dari data. 

Hatta and Salman (2016) melakukan penelitian mengenai keputusan pembelian: 

pengaruh kualitas informasi dan komunikasi virtual samsung galaxy tab di E- 

commerce. Tujuan penelitian untuk menganilis dampak kualitas informasi dan 

komunitas virtual terhadap keputusan pembelian konsumen Samsung Galaxy Tab 

melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan ialah purposive sampling yang 

termasuk ke dalam non-probability sampling yang merupakan teknik penarikan sampel 

yang tidak memberikan peluang yang sama bagi populasi terpilih. Hasil penelitian 

kedua variabel bebas, kualitas informasi dan komunitas virtual, memiliki pengaruh 

positif yang signifikan bersama-sama sebesar 55.3 % terhadap variabel terikat, 

keputusan pembelian konsumen Samsung Galaxy Tab melalui e- commerce. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada analisis yang 

digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan analisi faktor sedangkan sekarang 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur untuk mengetahui hasil akhir dari 

data. 

Kurnia (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh merek, kualitas produk 

dan promosi terhadap keputusan pemeblian peralatan olahraga tenis meja oke sport di 

Kecamatan Wonosari. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terhadap merek, 
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kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian peralatan olahraga tenis 

meja oke sport di Kecamatan Wonosari. Metode penlitian yang digunakan ialah 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 

analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel merek, kualitas 

produk dan promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dan secara parsial menujukkan bahwa variabel merek  berpengaruh  signifikan  

terhadap keputusan pembelian.  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang terletak pada analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan 

analisi deskriptif sedangkan sekarang menggunakan analisis deskriptif dan analisis 

jalur untuk mengetahui hasil akhir dari data. 

Kuspriyono (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh promosi online 

terhadap keputusan pembelian kosmetik merek sariayu martha tilaar. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh promosi online terhadap keputusan pembelian 

kosmetik merek sariayu martha tilaar. Metode yang digunakan ialah analisis data 

dengan menggunakan analisis statistik melalui pengukuran- pengukuran berbagai 

macam uji dengan menggunakan aplikasi software SPSS. Hasil dari analisis Variabel 

Promosi Online mempunyai pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian karena 

dari hasil uji hipotesis t nilai signifikansinya 0,034 < sig 0,05 dan besar pengaruhnya 

sebesar 0,199. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan analisi statistic 

sedangkan sekarang menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur untuk 

mengetahui hasil akhir dari data. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemasaran 

 

Strategi pemasaran pada dasarnya merupakan rencana yang mencakup 

keseluruhan di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang 

akan dijalankan untuk tercapainya sebuah tujuan dari kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan. Dengan kata lain, strategi pemasaran ialah serangkaian dari tujuan serta 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah pada usaha-usaha pemasaran sebuah 

perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan 

dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Oleh karena itu dalam penentuan strategi 

pemasaran harus didasarkan pada analisis lingkungan internal perusahaan melalui 

keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisis kesempatan dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan dari lingkungannya (Modding, 

2012). 

Strategi pemasaran merupakan suatu manajemen yang disusun untuk 

mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat keputusan-keputusan 

yang bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada 

saat penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi yang 

memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya 

memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu, 

pemasaran memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi (Modding. 

2012). 
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Mengemukakan mengenai strategi  pemasaran ialah proses 

analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan Adisaputro (2014) 

berpendapat bahwasanya strategi pemasaran adalah cara yang ditempuh oleh sebuah 

perusahaan untuk  merealisasikan  misi,  tujuan,  sasaran  yang telah  ditentukan 

dengan  cara menjaga dan mengupayakan adanya keserasian antara berbagai tujuan 

yang ingin dicapai, kemampuan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang 

dihadapi di pasar produknya. sehingga dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemasaran merupakan pengambilan keputusan-keputusan tentang 

biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan oleh pihak pemasar. 

2.2.2 Pemasaran Online (E-Commerce) 

Perdagangan elektronik atau bahasa modernnya e-commerce adalah proses 

transaksi produk ataupun jasa yang melibatkan penjual dan pembeli maupun individu 

atau intansi melalui internet. Toko online yang ada saat ini dapat digolongkan ke 

dalam beberapa kategori. Misalnya dari cara penyajian produk, tampilan, cara 

pembayaran, metode jual-beli, standar keamanan, dan lain-lain. 

Pemasaran online seorang tidak dapat mengabaikan peran social networking 

websites sebagai media komunikasi pemasaran mereka. Dalam kegiatan pemasaran 

melalui social networking websites memungkinkan pemasar untuk menerapkan 

strategi pemasaran interaktif. Dalam kegiatan pemasaran interaktif, konsumen tidak 

lagi bertindak sebagai peserta pasif yang hanya menerima iklan sebelum melakukan 
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pembelian, melainkan juga ikut proaktif dan interaktif dalam kegiatan pemasaran 

(Abdurrahman, 2007). 

 

Perkembangan teknologi dan informasi semakin meningkat pada abad ini. E- 

Commerce ialah singkatan dari Electronic Commerce yang artinya sistem pemasaran 

secara atau dengan media elektronik. E-commerce mencakup distribusi, penjualan, 

pembelian, marketing dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah 

sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-

commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, akan tetapi perpaduan antara jasa 

dan barang (Irmawati, 2011). 

Menurut Suyanto (2003), “Electronic Commerce (e-commerce) merupakan 

konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada 

World Wide Web internet”. 

1. Prespektif komunikasi e-commerce ialah pengiriman informasi, produk atau layanan 

serta pembayaran melalui jaringan telepon atau sarana informasi lainnya. 

2. Perspektif Proses Bisnis  merupakan aplikasi dari teknologi menuju otomatisasi 

transaksi bisnis dan aliran kerja perusahaan. 

3. Prespektif layanan adalah salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, 

konsumen dan manajemen dalam kegiatan service cost ketika meningkatkan mutu 

barang dan kecepatan pelayanan. 

4. Perspektif Online ialah kapasitas jual beli produk atau jasa dengan sebuah informasi 

dari internet. 
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Perdagangan elektronik yang disebut dengan e-commerce, ialah penggunaan 

jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Dalam definisi 

luas, suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis 

komputer, dan antar muka (interface) sebuah browser web akan memenuhi persyaratan 

sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce (David, 1991). 

E-commerce dan kegiatan lain yang terkait melalui internet dapat menjadi 

penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik 

dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Karena e-commerce akan 

mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia, berbagai bentuk 

pembicaraan atau negoisasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, 

tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah negara, 

khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta 

distribusi (Irmawati, 2011). 

E-commerce untu saain ini dapat dikatakan menjadi suatu bisnis yang 

menjanjikan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari potensi berupa jumlah masyarakat 

yang besar dan adanya jarak fisik yang jauh sehingga e-commerce dapat dimanfaatkan 

dengan maksimal. Sayangnya, daya beli masyarakat yang masih rendah dan 

infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata di daerah-daerah lainnya membuat e-

commerce tidak begitu populer (David, 1991). 

2.2.3 Wilayah Pemasaran Online 

Kotler (2012), menyatakan bahwa berdasarkan sistem pemasaran online yang 

berkembang saat ini, diperoleh 4 (empat) wilayah pemasaran online yang dapat 
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membedakan jenis pemasaran yang dijalankan oleh suatu organisasi dalam bisnis. 

Berikut merupakan 4 (empat) wilayah pemasaran online : 

1.  Bisnis ke Konsumen (B2C) 

Bisnis ke konsumen merupakan suatu kegiatan pemasaran online yang 

menjalankan sistem penjualan barang/jasa melalui media elektronik atau internet 

sebagai media penyampaian informasi, promosi serta media komunikasi. 

2.  Bisnis ke Bisnis (B2B) 

Bisnis ke bisnis merupakan kegiatan pemasaran online yang menjalankan sistem 

pemasaran untuk mencari sasaran pelanggan bisnis baru, dimana pelanggan bisnis 

baru yang akan menjadikan bisnis ini lebih efisien dan efektif untuk peningkatan 

penjualan barang/jasa. 

3. Konsumen ke Konsumen (C2C) 

Konsumen ke konsumen merupakan kegiatan pemasaran online

 yang menjalankan sistem dimana konsumen dapat menjual atau menukarkan 

barang/jasa yang telah dibeli dengan konsumen lainnya. 

4. Konsumen ke Bisnis (C2B) 

Konsumen ke bisnis merupakan  kegiatan  pemasaran  online  yang diketahui 

dimana kosumen dapat berkomunikasi dengan mudah dengan perusahaan sehingga 

dapat terjadi dorongan untuk melakukan penawaran barang atau jasa. Konsumen 

ke bisnis ini juga merupakan suatu hubungan timbal balik antara konsumen dengan 

pengusaha. 

2.2.4 Periaku Konsumen 
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1. Perilaku Konsumen 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008), perilaku konsumen merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu secara langsung yang melakukan 

keterlibatan guna untuk mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan   

kegiatan-kegiatan   tersebut.   Dari   uraian definisi sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

analisa perilaku konsumen harus melibatkan kegiatan-kegiatan yang terlihat jelas dari 

proses-proses yang sulit diamati dan selain itu berarti calon konsumen mempelajari 

apa yang akan dibeli, juga mempelajari dimana konsumen membeli, serta bagaimana 

cara membeli, dan dalam kondisi yang bagaimana barang dan jasa tersebut akan dibeli. 

Seorang pelaku usaha sebagai komponen utama dalam menciptakan produk harus 

benar-benar memahami bagaimana konsumen akan memberikan tanggapan terhadap 

ciri produk, harga dan sebagainya agar mereka mempunyai keuntungan yang besar 

melebihi pesaing- pesaingnya. 

2. Perilaku Pembelian 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008), proses keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari lima tahap, yakni : 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan merupakan sebuah proses kegiatan pembelian dengan 

diawali melalui pengenalan kebutuhan oleh konsumen atau calon pembeli. 

b. Pencarian Informasi 

Calon konsumen yang bereaksi akibat adanya stimulan akan berusaha mencari 
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informasi yang lebih banyak sebelum melakukan pembelian. Besarnya pencarian 

informasi yang dilakukan tergantung pada kekuatan dorongannya. Sumber informasi 

tersebut terdiri dari keluarga, iklan, media masa,atau pengguna produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Hal tersebut berkaitan dengan bobot yang diberikan terhadap produk yang akan 

dibeli dengan cara membandingkan antara satu produk satu dengan produk lainnya. d. 

Keputusan Pembelian 

Tahap evaluasi, konsumen membentuk sebuah preferensi atas merek-merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen membentuk suatu niat membeli atas dasar faktor seperti 

harga, pendapat, serta manfaat produk yang diharapkan. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap proses keputusan pembelian ialah dimana konsumen mengambil sebuah 

tindakan keberlanjutan, setelah melakukan pembelian berdasarkan pada kepuasan atau 

sebaliknya. Konsumen akan terlibat dalam tindakan sesudah melakukan pembelian 

pada pelaku penjualan (pemasar). Tujuan pembelian dari masing-masing konsumen 

tidak selalu memiliki penilaian yang sama, tergantung pada jenis produk dan 

kebutuhannya. 

2.2.5 Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Sigit (2002) promosi adalah setiap bentuk komunikasi yang digunakan oleh 

perusahaan (pemasar) untuk memberi tahu (informasi),  membujuk, 

atau mengingatkan orang mengenai produk, jasa, bayangan (image), gagasan (ide) 
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atau keterlibatan perusahaan dan masyarakat dengan maksud agar orang dapat 

menerimanya dan melakukan perbuatan sebagaimana seperti keinginan perusahaan 

(pemasar). Menurut Gitosudarmo (2012), promosi dan komunikasi dianggap sama 

apabila kita bertanya kepada petugas sales promotion tentang tugas pokoknya, dimana 

pihak sales   promotion selalu memberikan jawaban dengan 

mengomunikasikan produk atau mempromosikan produk. Jadi pengertian promosi 

adalah komunikasi antara perusahaan (pemasar) kepada konsumen untuk 

menyampaikan atau membujuk konsumen mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan, dengan maksud agar orang dapat menerimanya dan membeli atau 

menggunakannya. 

2.   Jenis Promosi 

Ada empat jenis promosi menurut Peter dan Olson (2000) yaitu : iklan, promosi 

penjualan, penjualan personal, dan publisitas.  Keempat jenis promosi tersebut 

bersama-sama menjadi bagian dari sebuah bauran promosi yang ingin dikelola secara 

strategis oleh para pemasar untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Ke- empat jenis 

promosi tersebut, antara lain : 

a.   Iklan (Advertising) 

Iklan adalah penyampaian informasi non personal mengenai suatu produk, merek, 

perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Iklan ditujukan untuk 

mempengaruhi kcalon onsumen dalam evaluasi, perasaan, pengetahuan, makna, 

kepercayaan, sikap, dan citra yang berkaitan produk dan merek. Pada masa ini iklan 

terasa sekali digunakan oleh berbagai pihak secara intensif, hampir segala penjuru kita 



23 

 

 

 

jumpai iklan, seperti; di tembok-tembok, pada badan bus-bus, dalam ruang kereta api, 

di tepi-tepi jalan, lewat surat kabar, majalah, TV, radio, dan sebagainya. 

b.  Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan ialah rangsangan langsung yang ditujukan pada konsumen 

untuk melakukan pembelian. Misalnya dalam bentuk pameran, pemberian contoh 

(sampel), penurunan harga melalui kupon, kontes, undian, hadiah dan lainnya. 

Promosi penjualan terdiri dari serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai 

sasaran penjualan dengan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada 

produk atau jasa baik kepada perantara maupun pemakai langsung, biasanya bersifat 

kondisional. 

c. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal melibatkan interaksi yang dilakukan secara langsung antara 

seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Orang yang melakukan 

penjualan secara pribadi dapat menjadi alat promosi. Bagaimana ia bertindak sangat 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap barang yang ditawarkan maupun terhadap 

perusahaan. 

d. Publisitas (Publicity) 

Publisitas adalah bentuk komunikasi perihal sebuah perusahaan, produk, atau 

merek milik pemasar yang tidak membutuhkan biaya. Hal demikian tidak berarti tanpa 

adanya biaya sama sekali, hanya saja biaya yang dikeluarkan tidak seperti biaya 

pemasangan iklan pada umumnya karena pada dasarnya biaya-biaya yang dibutuhkan 

relatif kecil. Terkadang publisitas dapat lebih efektif dari pada iklan karena konsumen 
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dapat dikatakan telah siap untuk menerima pesan yang disajikan oleh organisasi 

pemasaran yang memiliki wibawah dalam berkomunikasi. 

3.  Proses Komunikasi Promosi 

Mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil intinya adalah permasalahan 

komunikasi. Kegiatan promosi akan diterima konsumen sebagai informasi yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Pertama konsumen harus diekspos pada sebuah informasi 

promosi, kemudian mereka masuk dalam komunikasi promosi dan memahami 

maknanya. Sehingga pada akhirnya pengetahuan, makna, dan kepercayaan yang 

didapat  tentang bentuk  promosi  yang diterimanya  akan  diintegrasikan  dengan 

pengetahuan lainnya untuk menciptakan sikap dan membuat keputusan pembelian 

Jadi promosi harus mempengaruhi bukan hanya konsumen tetapi juga perilaku 

mereka. Tujuan dari sebuah perusahaan produk ataupun jasa dapat tercapai apabila 

konsumen melakukan perilaku tertentu, termasuk didalamnya membeli produk atau 

menggunakan jasa tersebut. 

4. Indikator Dalam Promosi 

Indikator yang ada didalam proses promosi menurut Ritania and Justianto 2001), 

antara lain adalah : 

a. Jangkauan Promosi 

Jangakauan promosi merupakan perkiraan mengenai jumlah pengguna dalam suatu 

target lokasi yang berdasarkan pengguna yang masuk. Tujuan dari jangkauan ialah 

untuk memperkirakan seberapa besar peranan orang orang mengenai informasi yang 

disampaikan, jangkauan promosi sendiri terdiri dari area yang luas atau terbatas. Area 
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tersebut sudah disesuaikan dengan apa yang diinginan perusahaan. 

b. Kuantitas Update di Media 

Dalam kegiatan promosi, media yang digunakan untuk melakukan promosi atau 

penyampaian suatu informasi sangat beragam, mulai dari media elektronik hingga 

media cetak seperti : koran, majalah, browsur, radio, TV, spanduk, baliho, dan 

sebagainya. Keseluruhan dari upaya yang dilakukan seorang pemilik usaha untuk 

menyampaikan informasi adalah untuk menarik calon konsumennya. Zaman sekarang 

dengan perkembangan internet yang terus meningkat, promosi melalui media sosial 

kerap dilakukan oleh pemasar,  dikarena dinilai lebih efektif dan menguntungkan. 

Kuantitas upload di media adalah seberapa besar atau sering seorang pemasar 

mempromosikan atau menyampaikan promosinya di media. Up to date atau tidak pada 

penyampaian informasi yang diberikan. Keaktifan pemasar dalam melakukan 

penyampaian informasi yang up to date juga menjadi daya tarik konsumen. 

c. Kualitas Pesan 

Kegiatan komunikasi menjadi bagaian besar dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas 

pertukaran ide atau gagasan, dan tujuan dari komunikasi yang lebih pada 

usaha perubahan tingkah laku pada seseorang yang dituju sering dilakukan. Dalam 

kegiatan pemasaran seorang pemasar berupaya keras untuk merubah perilaku 

konsumen agar melakukan keputusan pembelian atau penggunaan jasa yang 

ditawarkan. Kualitas pesan sangat membuka kemungkinan besar terjadinya pengaruh 

konsumen dalam membeli. Pesan yang disampikan dapat menciptakan emosi yang 

positif pada konsumen, seperti kualitas pesan harus efektif, menarik, unik, kreatif, 
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lengkap dan mudah dipahami. 

d. Interaksi 

Interaksi merupakan proses dimana seorang menjalin kontak dan berkominikasi 

secara langsung dengan orang lain dengan saling mempengaruhi antara satu dengan 

yang lain baik dalam pikiran maupun tindakan. Bentuk langsung dari kegiatan 

interaksi ialah pengaruh timbal balik anatara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya 

menurut Young dan W. Mack (Soekanto, 2007) interaksi sosial merupakan kunci dari 

keseluruhan kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi 

kehidupan bersama. 

2.2.6 Promosi Melalui Media Social Instagram 

Media sosial merupakan sasaran utama bagi para pengguna atau pengagum 

internet. Media sosial dapat dikatakan populer di semua kalangan karena 

memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi, membagikan ide, aktivitas, acara 

serta dapat membagikan foto dan video secara rinci. Jaringan sosial saat ini 

memudahkan segala hal dalam aktivitas masyarakat berinteraksi serta menjadikan 

tempat pemasaran secara online. Media sosial digunakan untuk keperluan bisnis 

sebagai  alat  penghubung  cepat  dan  praktis  sehingga  dapat  mempermudah 

komunikasi  antara penjual  dan  calon  pembeli  tanpa perlu  mempermasalahkan 

waktu dan tempat komunikasi. Perkembangan teknologi modern saat ini 

memunculkan berbagai macam situs online untuk melakukan pemasaran atau bisnis 

secara online melalui media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan 

berbisnis dalam semua kalangan ialah instagram. Instagram merupakan media sosial 
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yang sangat populer di berbagai kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh 

karena itu, banyak pengusaha yang menjual barang/jasanya secara online melalui 

media instagram atau sebuah aplikasi belanja online yang lainnya. Pemanfaatan media 

sosial sebagai alat promosi serta berbagi informasi, foto, video dan komunikasi. 

Keuntungan menggunakan sistem pemasaran online melalui media sosial instagram 

adalah dapat mempersingkat waktu dan lebih efisien dibandingkan dengan pemasaran 

secara langsung (Rahmawati, 2016). 

2.2.7 Kepuasan Konsumen 

Banyak definisi mengenai kepuasan pelanggan. Kotler (2003) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan sebagai perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu 

produk setelah membandingkan kinerja produk tersebut dengan yang diharapkan. 

Sementara Johnson and Fornell (1991) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan hasil evaluasi menyeluruh konsumen atas kinerja produk yang 

dikonsumsinya. Kontek pemasaran jasa, kepuasan dapat didefinisikan sebagai kondisi 

afektif pelanggan sebagai akibat evaluasi global dari seluruh aspek yang menciptakan 

hubungan pelanggan dengan penyedia jasa (Casalo et al., 2008). Beberapa dekade 

terakhir, kepuasan konsumen selalu menjadi fokus perhatian para akademisi dan 

praktisi pemasaran. Perhatian tersebut berasal dari sebuah filosofi 

yang menyatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan perusahaan tergantung pada 

kemampuan perusahaan tersebut dalam memberikan apa yang diinginkan 

konsumennya. 
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2.2.8 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian menurut Alma (2011) sebuah keputusan yang diambil 

oleh konsumen yang dipengaruhi ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, 

produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process, sehingga 

membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan 

mengambil kesimpulan berupa response yang muncul produk apa yang akan dibeli. 

Keputusan pembelian merupakan sebuah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

di mana konsumen benar-benar ingin melakukan pembelian terhadap suatu produk. 

Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, 

memutuskan tempat pembelian, bagaimana caranya, banyak pembelian, kapan 

membeli, dan mengapa harus membeli. Konsumen membeli dan mengonsumsi produk 

bukan sekedar karena nilai fungsi awalnya, namun juga karena nilai sosial dan 

emosionalnya sehingga, keputusan pembelian ialah pemilihan satu dari dua atau lebih 

alternatif pilihan keputusan pembelian yang mengartikan bahwa seseorang dapat 

membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Flowins merupakan salah satu dari pelaku usaha atau penjual karangan bunga 

secara  online,  melalui  media  social  instagram  sebagai  media  promosinya. 

Penjualan karangan bunga secara online harus dikembangkan, agar negara 

semakin maju dalam bidang teknologi serta dalam bidang pengetahuan. Keberhasilan 

suatu usaha skala kecil, menengah maupun besar banyak dipengaruhi oleh adanya 
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media promosi untuk dapat meningkatkan hasil penjualannya. Jenis usaha yang 

dijalankan oleh Flowins merupakan usaha penjualan karangan bunga secara online. 

Media yang digunakan untuk pemasaran dan pemesanan Buket Flowins melalui via 

Instagram. Customers dapat mengakses informasi dan memesan Buket yang sesuai, 

sehingga dengan adanya promosi secara online mampu meningkatkan keputusan 

pembelian produk Buket Flowins. 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh promosi melalui e- commerce 

terhadap keputusan pembelian produk pada Flowins, yaitu analisis deskriptif dan 

analisis jalur. Penilaian keputusan pembelian produk Flowins ditentukan dengan 

penyebaran kuisioner kepada reponden yang pernah melakukan pembelian produk 

Flowins. Berdasarkan teori pendukung, kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2.1. 
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Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

diamana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan 

(Sugiyono, 2006). Berdasarkan kerangka berfikir yang diuraikan sebelumnya, maka 

hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

HI  : Diduga  terdapat  pengaruh  antara  promosi  melalui  e-commerce  (X) 

terhadap keputusan pembelian (Y) produk Flowins. 

H2  : Diduga  terdapat  pengaruh  antara  promosi  melalui  e-commerce  (X) 

terhadap kepuasan konsumen (Z) setelah konsumen (X) melalukan 

pembelian produk Flowins. 

H3  : Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara kepuasan konsumen (Z) 

terhadap keputusan pembelian (Y) produk Flowins. 

 


