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Menurut Alma (2005:179) promosi adalah komunikasi yang memberi 

penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa.  Menurut 

pendapat Gitosudamo (2000:237), promosi adalah merupakan kegiatan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditaarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka 

menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Kotler (2002:145) menyebutkan 

bahwa promosi adalah komunikasi dari para pemasar yang menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka 

mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respons. 

Gambar 2.2. Peranan Promosi dalam Bauran Pemasaran 
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 Sumber : Lamb, Hair, Mc Daniel (2001:146) 
 

 Dari pendapat yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk 
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memberikan informasi, mempengaruhi/membujuk, serta mengingatkan konsumen 

dengan herapan konsumen tertarik untuk membeli dan memakai produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan 

pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga dengan kegiatan promosi. 

Mengingat adanya persaingan yang semakin ketat maka perusahaan dituntut untuk 

lebih menggiatkan pelaksanaan promosi.  

 
2.5.2. Tujuan Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh oleh bagian pemasaran pada 

suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengenalkan produk yang dihasilkan 

sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk. Promosi juga 

sebagai suatu usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen, 

mengingatkan konsumen. Setiap kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh 

perusahaan akan mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai hasil pemasaran yang 

optimal, perlunya kegiatan promosi akan semakin mejadi suatu keharusan bagi 

perusahaan dimana situasi persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat. 

Dalam persaingan usaha yang semakin ketat promosi bagi suatu perusahaan 

merupakan kegiatan yang penting karena merupakan jembatan yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan konsumen atau pemakai. Keberhasilan 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidaklah hanya ditentukan oleh 

besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan melainkan lebih dipengaruhi dengan 

bagaimana perusahaan dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan 

sehingga dapat diterima konsumen dan tepat sasaran sesuai dengan yang 

diharapkan perusahaan.  
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Tujuan promosi menurut  Alma (2005:181) menyebutkan bahwa tujuan 

promosi adalah memberikan informasi, menarik perhatian dan selanjutnya 

memberi pengaruh untuk meningkatkan penjualan. Menurut Machfoedz 

(2005:104) tujuan promosi dalam lingkup pemasaran dimaksudkan untuk 

mengubah perilaku konsumen, diantaranya : 

a. Membangun citra merek. 

Bahwa promosi yang membangun merek dapat didesain tetapi setiap ide 

promosi harus dipertimbangkan bukan hanya untuk meningkatkan titik awal, 

melainkan juga membangun hubungan dan menunjukkan ciri khas merek. 

b. Pengenalan produk baru. 

Dalam pengenalan produk dan jasa baru, promosi dapat diterapkan secara 

bersama-sama. Dimana dalam menunjukkan peluncuran produk baru 

tantangan yang pertama adalah menunjukkan kepercayaan khalayak pada 

produk. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan periklanan yang 

nyata. Selain diperkenalkan suatu produk perlu ditawarkan keunggulannya 

dari pada produk pesaing untuk membuka pasar dengan menarik konsumen 

baru. Promosi penjualan mengawali akan fungsi membangkitkan rasa ingin 

mencoba dengan menawarkan produk tersebut kepada konsumen. Perusahaan 

perlu memperkenalkan produk keapda konsumen,  memperkenalkan produk 

pada konsumen merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 

perusahaan, karena dengan dikenalnya produk maka akan timbul minat 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. 
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Tjiptono (2000:221) menyebutkan tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tujuan promosi tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Informing/menginformasikan, dapat berupa : 

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 

2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

3. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4. Menjalaskan cara kerja suatu produk. 

5. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

6. Meluruskan kesan yang keliru. 

7. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

8. Membangun citra perusahaan. 

b. Persuading/membujuk pelanggan sasaran, untuk : 

1. Membentuk pilihan merek. 

2. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu. 

3. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

5. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman). 

c. Reminding/mengingatkan, dapat terdiri atas : 

1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat. 
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2. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada ampanye iklan. 

4. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh ada produk perusahaan. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui promosi merupakan suatu kegiatan 

dalam bidang pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk/ jasa 

yang dihasilkan serta mempengaruhi konsumen untuk mengadakan pertukaran 

dan menciptakan permintaan atas produk/ jasa yang ditawarkan (pembelian) 

sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

 
2.5.3. Bauran Promosi 

1. Advertising/periklanan 

Dalam strategi pemasaran produk hal yang tidak kalah penting adalah 

kegiatan periklanan, menurut Sutojo dan Kleinsteuber (2002:290), pada dasarnya 

tujuan periklanan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yang berbeda, 

yaitu : 

a. Memberikan informasi kepada konsumen sasaran tentang produk dan 

manfaatnya, tentang perusahaan maupun hal-hal lain yang bersangkutan 

dengan produk dan kebijasanaan perusahaan. Iklan dengan tujuan memberikan 

informasi kepada konsumen sasaran disebut iklan informatif (informative 

advertising). 

b. Meyakinkan konsumen sasaran untuk memilih produk atau merek dagang 

tertentu dan bukan produk atau merek dagang perusahaan saingan. Iklan 
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dengan tujuan meyakinkan konsumen sasaran disebut iklan persuasif 

(persuasive advertising). 

c. Mengingatkan kembali konsumen akan keberadaanproduk dipasar dan 

berbagai macam manfaat yang dijanjikannya. Iklan dengan tujuan 

mengingatkan kembali produk dan manfaatnya disebut iklan mengingatkan 

(reminder advertising). 

Kotler (2002:659) menyebutkan tujuan periklanan dapat digolongkan 

menurut sasarannya apakah itu menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan 

a.   Periklanan informatif. 

 Di adakan secara besar-besaran pada tahap awal suatu jenis produk tujuannya 

adalah untuk membentuk permintaan pertama misalnya: 

1. Memberitahukan pasar tentang suatu produk tertentu. 

2. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

3. Membangun citra perusahaan. 

b. Periklanan persuasif 

 Penting dilakukan dalam tahap kompetitif, tujuannya adalah untuk 

membentuk permintaan selektif untuk suatu merek tertentu, misalnya: 

1. Membentuk preferensi merek. 

2. Mengubah persepsi pembeli tentang atribut produk. 

3. Membujuk pembeli untuk membeli sekarang. 

c. Iklan pengingat 

1. Untuk meningkatkan pembeli bahwa produk tersebut mungkin akan 

dibutuhkan dikemudian hari. 
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2. Mengingatkan pembeli dimana dapat membelinya. 

3. Membuat pembeli tetep ingat produk itu walaupun tidak musimnya. 

Menurut pendapat Machfoedz (2005:87) fungsi periklanan adalah sebagai 

berikut : 

a. Fungsi pemasaran, yaitu proses yang diterapkan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk (barang dan 

jasa). 

b. Fungsi komunikasi, bahwa periklanan merupakan suatu bentuk komunikasi 

massa yang menyampaikan berbagai jenis informasi pasar untuk 

mempertemukan pembeli dan penjual di pasar (tempat penjualan produk). 

c. Fungsi ekonomis, periklanan dipandang sebagai alat persuasi yang 

meningkatkan penganekaragaman produk dan menurunkan minat konsumen 

terhadap alternative pengganti. 

d. Fungsi sosial, periklanan mempunyai sejumlah fungsi sosial. Iklan 

menginformasikan kepada khalayak tentang produk baru dan produk yang 

disempurnakandan menunjukkan cara menggunakan inovasi pada suatu 

produk.  

Tjiptono (2000:226) menyebutkan periklanan memiliki 4 fungsi utama, 

yaitu : 

a. Informative, .menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk  

b. Persuading, .mempengaruhi khalayak untuk membeli  

c. Reminding, .menyebarkan informasi yang telah diterima khalayak ramai  
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d. Entertainment, menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak 

menerima dan mencerna informasi  

Sigit (2002:56) menyebutkan fungsi periklanan adalah : 

a. Membantu dan memperkenalkan barang baru dan kepada siapa atau dimana 

barang itu dapat diperoleh. 

b. Membantu ekspansi pasar. 

c. Membantu dan mempermudah penjualan yang dilakukan oleh penyalur. 

d. Membantu salesman dalam mengenalkan adanya barang tertentu dan 

pembuatannya. 

e. Memberi keterangan atau penjelasan kepada pembeli atau calon-calon 

pembeli. 

f. Membantu mereka yang melakukan penjualan. 

Dari fungsi-fungsi diatas dapat diketahui bahwa fungsi periklanan adalah 

menyampaikan informasi dan penjelasan kepada para pembeli atau calon pembeli 

tentang suatu barang agar mempermudah perusahaan dalam melasanakan aktivitas 

penjualan. Jenis periklanan menurut Alma (2005:182) dapat dibagi menjadi 6 

yaitu: 

a) Price advertising, yaitu iklan yang menonjolkan harga menarik. 

b) Brand advertising yang memberikan impressi tentang nama brand kepada 

pembaca atau pendengarnya. 

c) Quality advertising yang mencoba menciptakan impresi bahwa produk yang 

direklamekan mempunyai mutu yang tinggi. 
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d) Product advertising berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-faedah 

dari pemakaian suatu produk. 

e) Institutional advertising yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan harapan 

agar konsumen mempunyai kesan mendalam tentang nama perusahaan 

tersebut. 

f) Prestige advertising yang berusaha memberikan fashion pada suatu produk 

atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan 

kekayaan atau kedudukan. 

Swasta (2001:205) menyebutkan bahwa periklanan dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis yaitu: 

a) Institutional advertising (periklanan institusi), merupakan bentuk dari 

periklanan yang didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan dari 

pada mempromosikan suatu produk tertentu. 

b) Advocacy advertising (periklanan sokongan), merupakan bentuk periklanan 

dimana sebuah organisasi mengungkapkan pandangannya mengenai pokok-

pokok persoalan atau merespons terhadap serangan media. 

c) Pioneering advertising (periklanan perintisan), bentuk periklanan yang 

didesain merangsang permintaan primer terhadap produk atau kategori produk 

baru. 

d) Competitive advertising (periklanan bersaing), bentuk periklanan yang 

didesain untuk mempengaruhi permintaan untuk suatu merek tertentu. 
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e) Comparative advertising (periklanan perbandingan), merupakan bentuk 

periklanan yang membandingkan dua atau lebih merek bersaing yang dinamai 

atau ditunjukkan secara khusus dalam satu atau lebih atribut tertentu. 

Lebih lanjut Swasta (2001:209) menyebutkan bahwa periklanan dapat 

dikelompokkan menjadi 7 jenis yaitu: 

a. Cconsumer advertising/ Iklan konsumen 

Terdapat dua macam barang yang umum dibeli oleh konsumen yaitu 

consumer goods/barang konsumen  dan durable goods/barang tahan lama  

b. Business-to-business advertising/Iklan antar bisnis 

Kegunaan iklan ini adalah untuk mempromosikan barang dan jasa non 

konsumen, artinya baik pemasang iklan maupun sasaran iklan sama-sama 

perusahaan. 

c. Trade advertising/Iklan perdagangan  

Iklan ini memberikan informasi kepada para pedagang tentang barang-barang 

yang tersedia untuk dijual kembali. Iklan semacam ini menawarkan untuk 

memesan atau menanyakan informasi lebih lanjut, serta membantu para 

salesman lapangan untuk menghubungi pemilik stok barang. 

d. Retail advertising/Iklan eceran  

Iklan ini dibuat dan disebarkan oleh pihak pemasok, perusahaan atau pabrik 

pembuat produk, dan ilan ini biasanya ditempatkan disemua lokasi yang 

menjual produk tersebut kepada konsumen. 

e. Financial advertising/Iklan keuangan  
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Iklan keuangan meliputi iklan atau bank, jasa tabungan, asuransi dan investasi. 

Tujuan iklan keuangan adalah untuk menghimpun dana pinjaman atau 

menawarkan model baik dalam bentuk asuransi, penjualan saham, surat 

obligasi, surat utang atau dana pensiun. 

f. Recruitment advertising/Iklan rekruitmen  

Iklan ini digolongkan pada pemasaran langsung atau perdagangan tanpa toko. 

Ini berkat penawaran lewat pos (direct mail), iklan televise dan teleteks, 

pemesanan produk lewat pos (mail order) dan inteenet yang lebih dikenal 

dengan pemasaran tanggapan langsung (direct response marketing). 

g. Classified advertising/Iklan lowongan  

Iklan ini bertujuan untuk merekrut calon pegawai dan bentuknya antara lain 

kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau iklan selebaran biasa. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan promosi, 

priklanan memberikan peranan yang penting karena dapat memberikan daya tarik 

tertentu bagi konsumen untuk memilih produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

2. Sales Promotion /Promosi Penjualan 

Menurut Machfoedz (2005:101) bahwa promosi penjualan adalah suatu 

aktivitas dan/atau materi yang berfungsi sebagai persuasi langsung, yang 

menawarkan nilai tambah suatu produk kepada penjual atau konsumen. Pendapat 

serupa disampaikan oleh Gitosudarmo (2000:238) yang mengartikan promosi 

penjualan sebagai bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif 

yang dapat di atur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau 

 



 27

meningkatkan promosi penjualan adalah kegiatan peusahaan untuk menjajakan 

produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen mudah 

melihatnya dan kemudian tertarik untuk membeli dan memakainya. 

Suatu perusahaan menggunakan promosi penjualan untuk berbagai alasan. 

Tujuan dari promosi penjualan pada dasarnya disesuaikan dengan sasaran-sasaran 

yang akan dicapai perusahaan. Menurut Machfoedz (2005:101), tujuan dari 

promosi penjualan dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu : 

1). Mengidentifikasikan dan menarik konsumen baru. 

2). Memperkenalkan produk baru. 

3). Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. 

4). Mendorong penggunaan yang lebih banyak diantara konsumen yang telah 

terjangkau. 

5). Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. 

6). Mengajak konsumen untuk mendatangi toko tempat penjualan produk. 

7). Menstabilkan pola penjualan yang berfluktuasi. 

8). Meningkatkan persediaan bagi perantara. 

9). Mengimbangi upaya pemasaran pihak asing. 

Tjiptono (2000:229) menyebutkan tujuan promosi penjualan meliputi : 

a. Menarik pelanggan baru. 

b. Mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru. 

c. Mendorong pelanggan membeli lebih banyak. 

d. Menyerang aktivitas promosi pesaing. 

e. Meningkatkan impulse buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya). 
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f. Mengupayakan kerja sama yang lebih erat dengan pengecer. 

Kotler (2002:644) menyebutkan promosi penjualan mempunyai tiga manfaat : 

a Komunikasi : Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk bersangkutan. 

b Insentif : Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, 

atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. 

c Ajakan : Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi 

pembelian sekarang. 

Dari pendapat di atas dapat di ketahui bahwa promosi penjualan 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan, kegiatan promosi 

penjualan tersebut  merupakan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. 

Tujuan dari promosi penjualan dapat menarik konsumen, mempengaruhi 

pelanggan, dan mendorong pembelian. 

3. Personal Selling/ Penjualan Pribadi 

Menurut pendapat Machfoedz (2005:106) personal selling adalah proses 

penyampaian informasi kepada konsumen dan membujuk mereka agar membeli 

produk melalui komunikasi pribadi. Menurut Tjiptono (2000:224) personal selling 

adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan 

untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk 

pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba 

dan membelinya. Selain mempunyai tujuan meningkatkan volume penjualan, 

personal selling juga mempunyai tujuan-tujuan lain yang mendukung peningkatan 
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volume penjualan tersebut. Menurut Machfoedz (2005:106) menjual suatu produk 

kepada prospek merupakan tujuan aktivitas personal selling, prospek adalah orang 

atau perusahaan yang memerlukan produk, mempunyai kemampuan untuk 

membeli, memenuhi syarat untuk membeli, dan berwenang memutuskan untuk 

membeli yang memerlukan produk, mempunyai kemampuan untuk membeli, 

memenuhi syarat untuk membeli dan berwenang memutuskan untuk membeli. 

Tujuan dari personal seliing menurut Tjiptono, (2000:226) adalah : 

a. Mendapatkan pesanan untuk produk 

b. Membuat agar pengecer aktif mempromosikan produk 

c. Membuat grosir bekerja sama dengan perusahaan untuk ikut berperan aktif 

dalam memperkenalkan produk perusahaan 

Selain mempunyai tujuan, personal selling juga mempunyai fungsi-fungsi 

dalam mencapai tujuan minim dari bauran promosi. Menurut Tjiptono (2000:224) 

fungsi dari personal selling adalah: 

1. prospecting, yaitu mcncari pembcli dan menjalin hubungan dengan mereka, 

2. targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli 

3. communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan 

kepada pclanggan, 

4. selling, yaitu mendekati, mempresentasikan dan mendemonstrasikan, 

mengatasi penolakan, serta inenjual produk kepada pelanggan, 

5. servicing, yaitu memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan, 

6. information gathering, yaitu inelakukan riset dan intelijen pasar, 

7. alocating, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. 
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Dari pendapat tersebut diketahui bahwa personal selling merupakan 

bentuk penjualan yang dilakukan secara langsung, dimana dalam kegiatan tersebut 

terjadi komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan. Penjualan secara 

langsung ini akan dapat mengetahui keinginan pengecer dan pelanggan lebih 

dimana perusahaan dapat menyusun rencana yang lebih tepat untuk kegiatan 

pemasaran. 

4. Publicity/Hubungan masyarakat/publisitas  

Menurut Machfoedz (2005:107) publisitas ialah penyampaian informasi 

yang didesain untuk membangkitkan minat lebih pada perseorangan atau 

perusahaan melalui media informasi tanpa pengeluaran biaya karena pertimbangan 

besarnya minat khalayak. Menurut Tjiptono (2000:228) publisitas adalah bentuk 

penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa secara non personal, yang mana 

orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Menurut 

Gitosudarmo (2000:239) publisitas merupakan cara yang biasa digunakan oleh 

pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen 

agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan.  

Adapun tujuan dari publisitas adalah untuk menyebarkan informasi kepada 

masyarakat. Sifat publisitas menurut Gitosudarmo (2000:244), yaitu memiliki 

kredibilitas tinggi, dapat menembus perasaan, dan bisa mendramatisir. 

a. Kredibilitasnya tinggi. 

Publisitas mempunyai kredibilitas tinggi, karena tidak dibiayai perusahaan 

pemilik produk atau jasa sehingga bukan dianggap sebagai propaganda. 

b. Dapat menembus batas perasaan (tak disangka-sangka). 
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Publisitas mamptt menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan, karena 

kesan yang timbul adalah berita yang tidak memihak. 

c. Dapat mendramatisir. 

Publisitas dianggap lebih dapat mendramatisir atau menghangatkan suasana 

dibanding iklan karena yang melakukan bukan perusahaan yang bersangkutan. 

Publisitas sering disebut sebagai non commercial promotion atau promosi 

yang tidak bersifat komersial, karena pengusaha yang mempromosikan tidak perlu 

membayar untuk keperluan tersebut. Dari definisi yang dikemukakan diatas 

publisitas dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi non personal yang 

dilakukan oleh pengusaha dalam mempengaruhi konsumen dimana pengusaha 

dalam mempromosikan barang tidak perlu membayar untuk keperluan tersebut. 

5. Direct Marketing/pemasaran langsung 

Menurut Tjiptono (2000:232) Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

adalah : “sistem pemasaran yang bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau 

beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi 

disembarang lokasi”. Tjiptono (2000:232) menyebutkan direct marketing 

berkembang karena : meningkatnya biaya transportasi, lalu lintas yang semakin 

padat, dan sulitnya mencari tempat parkir menyebabkan orang malas berbelanja 

ditoko-toko atau supermarket. Sebagai akibatnya, direct marketing semakin 

berkembang dan diminati konsumen. Melalui direct marketing konsumen juga 

dapat memperoleh manfaat berupa penghematan waktu dalam berbelanja dan 

bahkan dapat berbelanja secara rahasia (diam-diam). Sementara itu bagi penjual, 

manfaat yang diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli secara selektif, dapat 
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menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, dan memperoleh 

peluang baru yang menguntungkan. Meskipun demikian direct marketing juga 

menghadapi masalah-masalah seperti orang yang terganggu karena penjualan 

yang agresif, timbulnya citra buruk bagi industri bila ada salah satu direct 

marketer yang menipu pelanggannya, mengganggu privacy orang lain, dan 

kadangkala terjadi pula ada beberapa direct marketer yang memanfaatkan atau 

mengeksploitasi pembeli impulsif atau pembeli yang kurang mengerti tekhnologi. 

Dari pendapat di atas diketahui bahwa dalam pemasaran langsung 

komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan 

tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik 

melalui telpon, pos atau dengan datang ketempat pemasar. Teknik ini berkembang 

sebagai respon terhadap demasifikasi (pengecilan) pasar, dimana semakin banyak 

ceruk pasar (market niche) dengan kebutuhan pilihan yang sangat individual. 

Disatu sisi, dengan berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi 

mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar, dimana perusahaan relatif 

mudah mendatangi langsung calon pelanggan. 

 
2.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bauran Promosi. 

Dalam pelaksanaannya, bauran promosi menghadapi beberapa kendala 

perlu dihadapi dan dicari solusi dalam pemecahannya. Selain kendala, pemasar 

juga diuntungkan dengan beberapa hal yang mendukung bagi pelaksanaan bauran 

promosi sehingga semua promosi yang dilakukan oleh perusahaan (pemasar) dapat 

lebih mudah mencapai sasaran. Kedua hal yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan pelaksanaan bauran promosi tersebut dapat diartikan sebagai faktor-
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faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan bauran promosi (promotion mix). 

Swasta dan Irawan (2001:161) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

bauran promosi adalah sebagai berikut : 

a) Sifat produk. 

b) Tahapan dalam daur hidup produk. 

c) Karakteristik target pasar. 

d) Jenis keputusan pembelian. 

e) Tersedianya dana untu promosi. 

f) Menggunakan baik strategi mendorong (push) maupun menarik (pull). 

Selanjutnya Kotler (2002:645) menyebutkan faktor- faktor dalam 

menyusun bauran promosi meliputi: 

a) Jenis pesar produk. 

b) Menggunakan strategi dorong atau tarik. 

c) Tingkat kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian. 

d) Tahap produk dalam siklus hidup produk. 

e) Peringkat pangsa pasar perusahaan. 

Dari pengertian tentang promotion mix/ bauran promosi di atas dapat 

diketahui bahwa sebenarnya bauran promosi merupakan suatu bagian dari 

rangkaian kegiatan pemasaran yang berupa kombinasi strategi dari berbagai 

bentuk komunikasi pemasaran (periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, 

dan publisitas) untuk mencapai tujuan program penjualan. Oleh karena itu, dalam 

bauran promosi diperlukan strategi yang merupakan alat yang penting untuk 

mencapai tujuan, sehingga strategi perlu diterapkan dengan baik. Menghadapi 
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situasi penuh ketidakpastian strategi membantu perusahaan untuk mengatasi 

perubahan dan menyiapkan petunjuk serta upaya pengendalian yang tepat bagi 

perusahaan. Dengan strategi memungkinkan perusahaan membuat cara baru pada 

waktunya untuk mengambil keuntungan dari peluang baru dalam lingkungan dan 

mengurangi resikonya. 

Dalam bauran promosi, strategi pemasaran produk berkaitan dengan 

proses pengambilan keputusan karena terdiri dari pemilihan dan pemutusan suatu 

kebijaksanaan pengambilan keputusan, dalam hal ini Tjiptono (2000:164) 

menyebutkan bahwa : 

a) Perlunya konsep penyusun perencanaan strategi produk yang sistematis untuk 

menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan dan pengambilan keputusan. 

b) Perlu adanya pertimbangan yang melibatkan aspek keinginan konsumen 

c) Perlu adanya perhatian terhadap potensi sumber daya yang tersedia. 

d) Perlu adanya perhatian khusus terhadap aspek kontinuitas dan kesinambungan.  

e) Dilakukan melalui penetapan alternatif-alternatif terpilih dengan melakukan 

serangkaian pengambilan keputusan yang didalamnya terkandung penilaian-

penilaian terhadap alternatif-alternatif. 

f) Harus realistis dan ekonomis sehingga benar-benar dapat dilaksanakan serta 

tetap memperhatikan efisiensi biaya. 

g) Didasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman dapat 

membantu organisasi untuk memperoleh keberhasilan yang pernah dicapainya 

atau menghindari kegagalan yang pernah dihadapi. 

 

 


