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2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan disajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan ini. Penelitian Setyo Cipto S. (2008) yang berjudul 

Hubungan Advertising dan Sales Promosi Terhadap Jumlah Pengunjung Pada PT. 

Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya Batu. Pada penelitian variabel Advertising 

yang diteliti adalah Televisi (X1.1), Brosur (X1.2), Kalender (X1.3), Selebaran (X1.4) 

dan variabel Sales Promosi (X2). Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif 

dengan sampel sebanyak 77 orang, data dikumpulkan melalui kuesioner dan 

dokumentasi, analisis data dilakukan dengan analisis korelasi non-hipotesis. Hasil 

penelitian tersebut mendapatkan bahwa variabel Advertising dan Sales Promosi 

mempunyai hubungan terhadap jumlah pengunjung, dimana masing-masing 

variabel mempunyai nilai korelasi yang cukup tinggi dengan rata-rata nilai 

korelasi 0,632 atau 63,20%. Saran yang diajukan adalah perusahaan memberikan 

perhatian terhadap promosi pemasaran. 

Penelitian Emi Rahayu (2008) berjudul Hubungan Sales Promosi dan 

Advertising Dalam Meningkatkan Pejualan Pada PT. Idofood Sukses Makmur 

Surabaya. Variabel Advertising yang diteliti adalah Brosur (X1.1), Kalender (X1.2), 

Sepanduk (X1.3), Selebaran (X1.4) dan variabel Sales Promosi (X2) yaitu 

kemampuan sales promotion dalam berkomunikasi. Jenis penelitian studi kasus 

dengan sampel 85 orang, data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan 

pengujian hipotesis. Dengan hasil variabel Advertising dan Sales Promosi 
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berpengaruh signifikan terhadap penjualan dengan nilai F sebesar 21,564 dengan 

signifikansi 0,000. Variabel yang dominan mempengaruhi penjualan adalah 

Brosur (X1.1) dengan nilai koefisien β  yang tertiggi yaitu 0,436 atau 43,60%. 

Saran yang diajukan adalah perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan 

advertising dan sales promosi karena memberikan pengaruh siginifikan terhadap 

penjualan. 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

Peneliti/Judul Metode Penelitian Hasil 
Setyo Cipto S. (2008) 
Hubungan Advertising dan 
Sales Promosi Terhadap 
Jumlah Pengunjung Pada 
PT. Kusuma Satria 
Dinasasri Wisatajaya Batu. 

Jenis penelitian deskriptif 
dengan variabel : 
Televisi (X1.1),  
Brosur (X1.2),  
Kalender (X1.3),  
Selebaran (X1.4)  
Sales Promosi (X2) 
Sampel sebanyak 77 
orang 

Variabel Advertising dan 
Sales Promosi mempunyai 
hubungan terhadap jumlah 
pengunjung, dengan nilai 
korelasi 0,632 atau 
63,20%. Saran yang 
diajukan adalah 
perusahaan memberikan 
perhatian terhadap promosi 
pemasaran. 

Emi Rahayu (2008) 
Hubungan Sales Promosi 
dan Advertising Dalam 
Meningkatkan Pejualan 
Pada PT. Idofood Sukses 
Makmur Surabaya 

Studi kasus, dengan 
variabel : 
Brosur (X1.1),  
Kalender (X1.2),  
Sepanduk (X1.3),  
Selebaran (X1.4)  
Sales Promosi (X2) 
Sampel sebanyak 85 
orang 

Variabel Advertising dan 
Sales Promosi berpengaruh 
signifikan terhadap 
penjualan dengan nilai F 
dan Signifikansi 21,564 
dengan Signifikansi 
sebesar 0,000. Variabel 
yang dominan adalah 
Brosur (X1.1), nilai 
koefisien β  0,436 atau 
43,60%.  

Azhar Firmansyah (2008) 
Pengaruh Advertising dan 
Sales Promotion  terhadap 
Keputusan Nasabah 
Memilih Tabungan Britama 
Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk 
Unit Kalipare Cabang 
Martadinata Malang 
 

Penelitian eksplanatori 
dengan variabel  
Media Iklan (X1.1) 
Daya Tarik Iklan (X1.2)  
Penempatan Iklan (X1.3) 
Kesesuaian (X2.1) 
Intensitas (X2.2) 
Daya Tarik (X2.3) 
 

Salah satu dari variabel 
advertising dan Sales 
Promotion tersebut 
berpengaruh dominan 
terhadap keputusan 
Nasabah memilih 
tabungan Britama PT. 
Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang 
Malang Martadinata 
Malang  
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2.2.  Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para 

pengusaha dalarn usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaannya untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan.  

Menurut Swastha dan Irawan (2000:5) menyebutkan pemasaran adalah 

:”suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

kepada pembeli potensial”. 

Pemasaran menurut Alma (2005:172) : “ adalah proses sosial dan 

managerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apayang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan orang lain”.  Menurut Kotler 

(2003:18), pemasaran adalah proses sosial dan managerial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apayang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan orang lain. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat dikemukakan bahwa kegiatan 

pernasaran bukan semata-mata kegiatan untuk menjual barang dan jasa, sebab 

kegiatan sebelum dan sesudalmya merupakan suatu kegiatan pemasaran. 

Pernasaran berarti menata olah (nunaging) pasar untuk menghasilkan pertukaran 

dengan tujuan meuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, Pemasaran mencakup 

banyak kegiatan termasuk riset pemasaran, pengembangan produk, distribusi, 
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penetapan harga, dan penjualan personal. Banyak orang mengacukan pemasaran 

dengan penjualan, sebenamya pemasaran memadukan beberapa kegiatan yang 

dirancang untuk merasakan, melayani dan memenuffi kebutuban konsumen dalain 

usaha, mencapai tujuan perusahaaa Pernasaran te~adi sebelum dan sesudah 

penjualan. 

 
2.3. Konsep Pemasaran 

Berkaitan dengan pemasaran maka tidak akan terlepas dari istilah konsep 

pemasaran yaitu cara dan falsafah yang berusaha mewujudkan tujuan perusahaan 

melalui usaha yang berorientasi pada kepuasan konsumen. Gitosudamo 

(2000:237) menyebutkan konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan 

kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pasar. Swastha dan Irawan (2000:10), menyebutkan bahwa : “Konsep pemasaran 

adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Menurut Kotler (2003:11) bahwa konsep pemasaran inti meliputi 

pemahaman terhadap, pasar sasaran dan segmentasi, pemasar dan prospek, 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk (barang, jasa, gagasan, dll), nilai 

dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan kerja (relationship 

marketing), saluran pemasaran, rantai pasokan (supply chain), persaingan, 

fingkungan pemasaran, dan bauran pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan 

bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan 
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keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu secara 

lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing. Konsep pemasaran 

bersandar pada konsep-konsep berikut ini. 

Gambar 2.1 Konsep-konsep Pemasaran inti 
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 Pertukaran, Nilai, kepuasan, 
 transaksi, dan dan kualitas 
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Sumber: Philip Kotler dan Gary Armstrong, Dasor-dasar Pemasaran, (2003:7) 
 

Konsep pemasaran menganut pandangan dari luar ke dalam. la memulai 

dengan pasar yang didefinisikan dengan baik, memusatkan perhatian pada 

kebutuhan pelanggan, memadukan semua kegiatan yang akan mempengaruhi 

pclanggan dan menghasilkan laba melalui pemuasan pclanggan. Konsep-konsep 

tersebut dijabarkan melalui kebutuhan (needs), keinginan (wants), perniintaan 

(demand), produk (products), jasa (services), nilai (value), kepuasan (satisfaction), 

kwalitas (quality), pertukaran (exchange), transaksi (transaction), relasional 

(relational), dan pasar (market). 

Menurut Basu Swasta dan Ibnu Suko~o (1998:181) konsep pemasaran 

adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 
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konsumen merupakan syarat ekononui dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Ada tiga. unsur pokok konsep pemasaran menurut Basu Swasta 

(2001:181), yaitu : 

1. Orientasi pada konsumen 
 
     Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus : 

a. Menentukan. kebutuhan pokok (basic needs) dan' pernbeli yang akan 

dilayani. 

b.  Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. 

c.  Menentukan produk dan program pemasarannya. 

d.  Mengadakan penelitian pada. konsumen, untuk mengukur, menilai, dan 

menafsir keinginan, sikap, serta perilaku mereka. 

e.  Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah menitik 

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

menanik 

2.  Penyususnan kegiatan pemasaran secara integral (integrated marketing) 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap 

bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam usaha yang terkoordinir 

untuk membenikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

3.  Kepuasan konsumen (consumer satisfaction) 

Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalmn jangka panjang 

mendapat laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat 

dipenuhi Ini tidaklah berarti bahwa perusahaan harus berusaha 
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memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi perusahaan harus mendapat laba 

dengan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Perkernbangan masyarakat dan teknologi telah menyebabkan 

perkembangan konsep pemasaran. Dengan konsep pemasaran baru ini atau 

disebut "konsep pemasaran berwawasan sosial" (social marketing concepo. 

Konsep ini memiliki gagasan yang menyalakan bahwa organisasi harus 

menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing 

melalui cara-cara yang bersifat memelihara dan memperbaiki kesej'ahteraan 

konswnen dan niasyarakat untak jangka panj ang. Menurut Arthur D. Little dalam 

Philip Kotler (2003:72) menyatakan bahwa suatu perusahaan akan menempati 

satu dari enain posisi kompetitif di pasar sasaran 

1. Dominan (dominant) 

Perusahaan ini mengendalikan tindakan pesaing lain dan memiliki banyak 

pilihan strategi 

2. Kuat (strong) 

Perusahaan ini dapat melakukm tindakan sendiri tanpa membahayakan posisi 

jangka panjangnya dan dapat mempertahankan posisi jangka panjangnya apa 

pun yang dilakukan pesaingnya. 

3. Menguntungkan (favorable) 

Perusahaan ini memiliki kekuatan yang dapat dieksploitasi dan peluang yang 

lebih dari rata-rata untuk meningkatkan posisinya. 
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4. Bertahan (tenable) 

Perusahaan ini berkinerja pada tingkat yang cukup memuaskan untuk terus 

dalam bisnis, tetapi keberadaannya di bawah tekanan perusahaan dominant dan 

memiliki peluang kurang dan rata rata untuk meningkatkan posisinya. 

5. Lemah (weak) 

Perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak memuaskan namun masih ada 

peluang untuk perbaikan perusahaan itu harus berubah atau keluar. 

6. Tidak layak (nonviable) 

Perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak memuaskan dan tidak ada peluang 

untuk perbaikan. 

 
Manajemen pemasaran merupakan inti dari sistem pernasaran perusahaan 

yang terdiri dari variabel-vaniabel yang dipakai perusahaan sebagai sarana untuk 

memenuhi atau melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran 

adalah salah satu konsep utama dalam pernasaran modem. Seorang menejer dalam 

menjalankan perusahaannya harus menentukan peranan promosi dalam bauran 

pemasaran yang tepat dan sesuai dengan keadaan perusahaan.  

 

2.5. Promosi 

Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang perlu 

diperhatikan oleh perusahaan untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. 

Agar lebih jelas, maka disini akan dikemukakan pendapat dari beberapa ahli 

mengenai pengertian promosi.  
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2.1.2. Kerangka Pemikiran  

  Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah disajikan 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.8 
Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.1.2. Model Hipotesis 

  Berdasarkan kajian pustaka yang telah disajikan maka d

model hipotesis sebagai berikut : 

Gambar 2.9 
Model Hipotesis 
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Sumber : Peneliti, 2008 
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model hipotesis tersebut, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis 

ai berikut : 

erdapat pengaruh Advertising dan Sales Promotion secara simultan dan 

rsial terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan Britama PT. Bank 

akyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata Malang  

alah satu dari variabel advertising dan Sales Promotion tersebut berpengaruh 

minan terhadap keputusan Nasabah memilih tabungan Britama PT. Bank 

akyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata Malang  

 


