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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pemasaran (Marketing) 

2.1.1.  Definisi Pemasaran 

Banyak para ahli mengemukakan tentang pengertian pemasaran 

(marketing) yang terlihat sepintas agak berbeda, namun sebenarnya semua itu 

mempunyai pengertian yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Perbedaan 

tersebut umumnya lebih disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. 

Pengertian pemasaran menurut Stanton yang dikutip oleh Swastha dan 

Irawan (2005:5): 

”Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 
yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 
dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 
dan keinginan konsumen saat ini maupun konsumen potensial.” 
 
Di sisi lain, menurut Kotler dan Armstrong yang dikutip oleh Saladin 

(2006:1) berpendapat bahwa: 

”Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 
individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan lewat penciptaan, penawaran, dan pertukaran timbal balik produk 
dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.” 
 

 Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Adanya kebutuhan dan keinginan manusia. 

2. Adanya produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. 
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3. Adanya proses pertukaran dari produsen ke konsumen, dan dari proses 

pertukaran tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang lebih bagi kedua 

belah pihak. 

Dapat di jelaskan lebih lanjut bahwa pemasaran adalah suatu usaha yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan serta 

meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengindentifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan 

mempromosikan secara efektif. Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah 

satu konsep atau filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan 

sebagi dasar dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

2.1.2.  Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan (Swastha dan Handoko, 2000:6). 

Konsep pemasaran agar dapat dengan mudah dipahami adalah dengan cara 

mendefinisikan beberapa konsep inti yang bertujuan agar pemasar dapat berhasil 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen (Kotler, 2002:9). 

Lebih lanjut Kotler (2002:9), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

a) Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-
perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku di kalangan pembeli. 
Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 
peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 
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b) Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 
Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 
menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 
dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan produk atau jasa spesifik yang 
didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 
tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 
permintaan konsumen. 

c) Produk atau Tawaran 
Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 
jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 
dan keinginan. 

d) Nilai dan Kepuasan  
Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 
kepada konsumen. Konsumen memilih di antara beraneka ragam tawaran 
yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

e) Persaingan  
Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 
keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat di pertimbangkan oleh 
seorang konsumen. 
 

 Menurut Tjiptono (2006:3) perkembangan konsep pemasaran, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Konsep produksi 
Pemasar berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 
produksi/operasi. Asumsinya yang diyakini adalah konsumen hanya akan 
membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. 

b) Konsep produk 
Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih 
menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, 
fitur(features), atau penampilan superior. 

c) Konsep penjualan  
Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjulan, 
dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila 
perlu, dibujuk) agar penjualan dapat meningkat. 

d) Konsep pemasaran 
Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan 
internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 
eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia 
membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya serta memberikan kepuasan. 
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e) Konsep pemasaran sosial  
Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen hanya 
akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan 
kebutuhan dan keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan 
lingkungan sosial konsumen. 
 

 Selain lima konsep utama tersebut Hoekstra, et al dalam (Tjiptono, 

2006:5), mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer 

concept), dimana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan 

bahwa perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi 

yang menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, meredefinisi, dan 

merealisasikan nilai pelanggan superior.  

2.1.3. Bauran Pemasaran dan Bauran Pemasaran Jasa 

Menurut Philip Kotler (2005:18), bauran pemasaran didefinisikan sebagai 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Dengan demikian bauran 

pemasaran dapat dikatakan sebagai seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang akan ditawarkan kepada 

konsumen. 

Jerome Mc Carthy di dalam Philip Kotler (2005:18) merumuskan alat-alat 

tersebut menjadi 4P, yaitu: product, price, place, dan promotion. Dalam 

perkembangannya, penerapan 4P yang dianggap terlalu sempit untuk produk jasa 

membuat banyak ahli ekonomi terdorong untuk mendefinisikan ulang bauran 

pemasaran, sehingga lebih aplikatif untuk produk jasa. Menurut Fandy Tjiptono 

(2006:31), terdapat 8 poin penting dalam bauran pemasaran jasa yang terdiri dari 

7P dan 1C yang dapat dirangkum sebagai berikut: 
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1. Product 
Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 
mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 
pelanggan 

2. Price 
Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis, 
seperti tingkat harga, strukur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat 
diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. 

3. Promotion 
Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran prmosi 
yang terdiri dari : advertising, personel selling, sales promotion, public 
relation. Fungsinya untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada 
pelanggan potensial dan aktual. 

4. Place/Distribution 
Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 
saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 
penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. 

5. People 
Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka orang (people) 
berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa 
yang diberikan 

6. Physical Evidence. 
Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak 
bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Salah satu unsur 
penting dalam bauran pemasaran adalah upaya mengurangi tingkat resiko 
tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa 

7. Process 
Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari 
prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana 
jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumennya. 

8. Customer Service 
Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas jasa 
total yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

 
2.2.  Jasa 

2.2.1.  Pengertian Jasa 

 Perbedaan antara barang dan jasa memang sering sukar untuk dibedakan. 

Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa 

tertentu (misalnya instilasi, pemberi garansi, latihan, bimbingan operasional, 

perawatan) dan sebaliknya pembeli jasa juga seringkali melibatkan barang-barang 
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yang melengkapinya (misalnya kuliah di suatu perguruan tinggi seringkali diikuti 

dengan pembelian buku maupun alat tulis). Dengan demikian jasa dapat diartikan 

dalam berbagai persepsi menurut keterkaitannya dengan barang dan jasa. 

 Definisi jasa menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono (2006:16) 

sebagai berikut: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada  pihak lain yang pada dasarnya berdifat intangible (tidak berwujud 

fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu” 

Dalam rumusan yang agak mirip dengan definisi Philip Kotler dalam 

Yazid (2005:3) merumuskan jasa sebagai: 

“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah variabel (nilai atau 
manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah 
interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 
menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja 
muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak 
mempunyai kaitan fisik dengan produk” 
 
R.G. Mudrick, dalam Yazid (2005:4) mendefinisikan jasa dari sisi 

penjualan dan konsumsi secara kontras dengan barang: 

“Barang adalah suatu obyek yang tangible yang dapat diciptakan dan 
dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jasa adalah intangible 
(seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan dan kesehatan) dan 
perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap 
dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan). Jasa diciptakan dan 
dikonsumsi secara simultan”. 

 
 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, jasa pada 

hakekatnya merupakan proses atau aktivitas yang tidak berwujud seperti layaknya 

suatu barang. Biasanya pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa tidak secara 

otomatis memiliki jasa tersebut walaupun yang bersangkutan telah melakukan 
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pembelian. Jenis layanan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya sangat 

bervariasi, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda. 

2.2.2.  Karakteristik Jasa 

Dalam bukunya Fandy Tjiptono (2006:18) ada empat karakteristik jasa, 

diantaranya adalah: 

• Intangibility (tidak berwujud) 
Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum 
dibeli dan dikonsumsi. Konsep pentingnya adalah nilai yang dialami 
konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, dan rasa aman. 

• Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 
Dalam memasarkan jasa, interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 
merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi 
hasil dari jasa tersebut. Efektifitas dalam menyampaikan jasa merupakan 
unsure terpenting. 

• Variability 
Bersifat variabel karena merupakan non-standartdized output, artinya 
banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tegantung kepada siapa, kapan, 
dan dimana jasa tersebut diproduksi/dihasilkan. 

• Perishability (tidak tahan lama) 
Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat 
disimpan. Dengan demikian bila jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut 
akan berlalu begitu saja. 

 
Menurut A. Valarie Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam Yazid (2005 : 27)  

karakteristik barang dan jasa adalah: 

Tabel 2.1 
Perbedaan Karakteristik Barang dan Jasa 

Barang Jasa Implikasi 
Tangible  Intangible  1. Jasa tidak bisa disimpan 

2. Jasa tidak bisa dipatenkan 
3. Jasa tidak selalu bisa di-display atau 

dikomunikasikan sewaktu-waktu 
4. Penetapan harga jasa sulit dilakukan 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Karakteristik Barang dan Jasa (Lanjutan) 

Barang Jasa Implikasi 
Standardisasi  Heterogen  1. Penyampaian jasa dan kepuasan 

konsumen bergantung kepada tindakan 
konsumen 

2. Kualitas jasa bergantung kepada 
sejumlah faktor yang tidak bisa 
dikontrol 

3. Tidak ada pengetahuan yang pasti 
bahwa jasa telah disampaikan sesuai 
dengan apa yang direncanakan dan 
dipromosikan. 

Produksi dan 
konsumsi 
terpisah 

Produksi dan 
konsumsi 
simultan 

1. Konsumen berpartisipasi di dalam dan 
mempengaruhi interaksi 

2. Konsumen saling mempengaruhi 
3. Karyawan mempengaruhi hasil jasa 
4. Desentralisasi sangat penting 
5. Produksi masal sulit dilakukan 

Tidak mudah 
musnah 

Mudah musnah 
(perishable) 

1. Dalam jasa sulit dilakukan sinkronisasi 
penawaran dan permintaan 

2. Jasa tidak bisa dikembalikan atau dijual 
kembali 

Sumber: Yazid, Pemasaran Jasa, 2005 

2.2.3.  Dimensi Kualitas Jasa 

Fandy Tjiptono (2006:273) menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi 

pokok dalam kualitas jasa, yaitu sebagai berikut: 

1. Bukti langsung (tangibles) 
Meliputi bukti fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan (reliability) 
Adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 
segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya Tanggap (responsiveness) 
Adalah keinginan para karyawan untuk membantu konsumen dan 
memberikan pelayanan yang tanggap. 

4. Jaminan (assurance) 
Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dna sifat dapat 
dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, resiko, atau keragu-
raguan. 

5. Empati (empathy) 
Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 
perhatian personal, dan memahami kebutuhan konsumen. 
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2.3. Proses Komunikasi 

Untuk berkomunikasi secara efektif, pemasar harus memahami bagaimana 

terjadinya proses komunikasi. Komunikasi melibatkan sembilan unsur. Dua dari 

variabel tersebut adalah dua pihak utama dalam komunikasi, yaitu pengirim dan 

penerima. Empat variabel berikutnya merupakan fungsi komunikasi utama, yaitu 

penyandian (encoding), pengartian (decoding), tanggapan, dan umpan balik. 

Variabel terakhir adalah gangguan dalam sistem komunikasi. Dalam Kotler 

(2002:165) menjelasakan definisi dari unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Pengirim: pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. 
2. Penyandian: proses perwujudan pemikiran menjadi bentuk simbolis. 
3. Pesan: kumpulan symbol yang dipancarkan pengirim, yaitu iklan produk 

tertentu. 
4. Media: saluran komunikasi yang dipakai untuk membawa pesan dari 

pengirim kepada penerima. 
5. Pengartian: proses yang dipakai penerima untuk memahami symbol yang 

disandikan oleh pengirim. 
6. Penerima: pihak yang menerima pesan yang dikirim oleh pihak lain, yaitu 

konsumen yang melihat iklan. 
7. Tanggapan: reaksi penerima setelah menyerap pesan. 
8. Umpan balik: bagian dari tanggapan penerima yang dikomunikasikan 

kembali kepada pengirim. 
9. Gangguan: gangguan atau penyimpangan tak terencana yang timbul selama 

proses komunikasi yang mengakibatkan penerima memperoleh pesan yang 
berbeda dari yang dikirimkan oleh pengirim. 

 
Kesemua variabel tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 
Proses Komunikasi 

  

  

 

 

 

 
Sumber: Kotler (2002:165)  

Pengirim Penyandian Pengartian Penerima  
 

Media 

Pesan 

Gangguan 

Tanggapan Umpan balik 
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2.4. Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

2.4.1. Definisi Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran adalah istilah yang menggambarkan bagaimana 

organisasi, perusahaan, atau pemerintahan yang mengkomunikasikan pesan-pesan 

kepada khalayak sasaran mereka. Khalayak sasaran adalah kelompok konsumen 

potensial yang menerima pesan-pesan pemasaran mereka. Pada hakekatnya 

promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Menurut Tjiptono 

(2002:219), “Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan atau produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.” 

Sedangkan definisi komunikasi pemasaran menurut Delozier’s (1976), 

ialah proses penyampaian sekumpulan rangsangan yang diintegrasikan kepada psar 

dengan maksud menimbulkan keinginan sekumpulan jawaban atau tanggapan 

dalam kumpulan pasar dan mendirikan saluran untuk menerima, menafsirkan, dan 

mengartikan, serta bertindak berdasarkan pesan dari pasar sebagai apa yang 

dimaksudkan dari perubahan pesan perusahaan yang sekarang dan 

mengidentifikasikan kesempatan komunikasi baru (Fill, 2006). Pengertian tersebut 

dikembangkan oleh Chris Fill dalam mendefinisikan komunikasi pemasaran, yaitu 

sebagai suatu proses manajemen dimana organisasi tersebut melakukan dialog 

antar anggotanya. Dalam dialog tersebut dilakukan pengembangan, penyajian, dan 

evaluasi pesan-pesan yang telah diterima dan diidentifikasi oleh setiap anggota 

berhubungan dengan organisasi tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk 

mengatur kembali organisasi/perusahaan dan memberikan pemikiran kepada setiap 
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anggota untuk mencapai sasaran organisasi. Untuk perusahaan, proses ini 

dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumen, dan setiap anggota dapat 

merasakan dan mengalami perkembangan organisasi/perusahaan tersebut, 

sehingga proses ini dapat memberikan solusi atas beberapa masalah yang telah 

terjadi dan yang akan datang (Fill, 2006). 

2.4.2. Tugas Komunikasi Pemasaran 

Adapun tugas komunikasi pemasaran menurut Belch E. & Belch A. 

(2004:36), adalah: 

a) Meningkatkan perannya dalam menjalankan proses pemasaran pada sebuah 
organisasi/perusahaan. 

b) Mengenali faktor-faktor yang berhubungan dengan organisasi yang 
memiliki pengaruh kuat terhadap apa yang ada dalam benak/pikiran 
konsumen. 

c) Mengembangkan saluran atau jalur pemasaran. 
d) Mengkomunikasikan dan mempromosikan produk/jasa suatu organisasi 

kepada pelanggan. 
 
2.4.3. Bauran Komunikasi Pemasaran/Bauran Promosi 

Komunikasi pemasaran (marketing communication) atau yang sering 

disebut sebagai promosi adalah sebuah proses manajemen, yang mana melaluinya, 

sebuah organisasi mengadakan sebuah dialog dengan para konsumennya yang 

variatif. Komunikasi pemasaran dianggap sebagai proses untuk memberitahu, 

mengingatkan, dan membujuk atau mengajak konsumen untuk tertarik dengan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut sumber yang diambil dari 

http://ut.ac.id/hal4komstrat/html dengan judul “Komunikasi Pemasaran dan 

Strategi Komunikasi Pemasaran” menjelaskan pengertian bauran komunikasi 

pemasaran atau bauran promosi, yakni sebagai penggabungan spesifikasi antara 

selling, advertising, sales promotion, direct marketing, public relations, 

packaging/branding, point-of-sale and merchandising, word of mouth (WOM), 
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customer service,interactive marketing, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, Tom 

Brannan mempunyai pendapat yang menyebutkan bahwa ada beberapa variabel 

komunikasi pemasaran diantaranya: 

a. Face to Face Selling (penjualan langsung) 
b. Telephone and Mail Contact (telepon dan surat) 
c. Seminars (seminar) 
d. Exhibitions (pameran) 
e. Corporate Identity (identitas perusahaan) 
f. Product Design (desain produk) 
g. Packaging Design (desain kemasan) 
h. Point of Sale Materials (nilai lebih suatu produk) 
i. Public Relations (hubungan masyarakat) 
j. Media Relations (hubungan media) 
k. Advertising (periklanan) 
l. Direct Mail (pengiriman surat) 
m. Sponsorship (sponsor) 
n. Sales Promotion (promosi penjualan) 
o. Member Get Member Schemes (skema anggota mendapat anggota) 

 
Meskipun demikian, variabel pokok bauran komunikasi pemasaran pada 

dasarnya ada lima dan ini sangat umum dibahas dan disebutkan dalam literatur-

literatur. Lima variabel pokok ini merupakan penggabungan spesifikasi antara 

advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing, dan public 

relations. 

2.4.4. Tujuan Komunikasi Pemasaran dan Variabel-variabelnya 

Tjiptono berpendapat bahwa komunikasi pemasaran mempunyai tiga 

tujuan utama, yaitu untuk menyebarkan informasi (komunikasi informatif), 

mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen (komunikasi 

persuasif), dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang 

(komunikasi mengingatkan kembali). 

Pendapat Tjiptono ini tampaknya juga berkesinambungan dan saling 

mendukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kotler. Dengan lebih 
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terperinci, Kotler (2002) menyatakan bahwa tujuan komunikasi 

pemasaran/promosi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kegunaan utama, 

apakah maksudnya untuk informasi (inform), untuk membujuk atau meyakinkan 

(persuade), atau mengingatkan (reminder). 

1. Sebagai media informasi (to inform) 
a. Memberitahu pasar tentang produk baru 
b. Menyarankan kegunaan baru dari sebuah produk. 
c. Menginformasikan kepada pasar tentang perubahan harga. 
d. Menjelaskan bagaimana produk itu bekerja. 
e. Mendeskripsikan berbagai pelayanan yang tersedia. 
f. Membetulkan kesan yang salah. 
g. Mengurangi ketakutan pembeli. 
h. Membangun image perusahaan. 

2. Sebagai media pembujuk atau meyakinkan (to persuade) 
a. Membangun merek pilihan. 
b. Penganjuran beralih ke merek yang ditawarkan. 
c. Mengubah persepsi pelanggan tentang kelengkapan produk. 
d. Meyakinkan pelanggan untuk membeli sekarang juga. 
e. Meyakinkan pelanggan untuk menerima telepon penjualan. 

3. Sebagai media pengingat (to remind) 
a. Mengingatkan pelanggan tentang produk yang mungkin diperlukan 

dalam waktu dekat. 
b. Mengingatkan pelanggan dimana mereka dapat membeli produk yang 

ditawarkan. 
c. Menjaga agar produk yang ditawarkan tetap berada dalam pikiran 

pelanggan. 
d. Menjaga agar kesadaran pelanggan atas produk tetap tinggi. 

 
Berikut ini adalah Tabel 2.2 yang menjelaskan mengenai tujuan, 

hubungannya dengan pelanggan, dan waktu respon dari masing-masing variabel 

komunikasi pemasaran yang bersumber dari Wells, Burnett, Moriarty (2003:80). 

Tabel 2.2 
Tujuan Variabel-variabel Komunikasi Pemasaran 

Variabel 
Komunikasi 
Pemasaran 

Tujuan Hubungan 
dengan 

pelanggan 

Waktu untuk 
merespon 

Advertising Memperhatikan, 
mengubah sikap, 
dan mengubah 
perilaku 

Tidak langsung Cepat dan cukup 

Personal selling Penjualan Langsung Cepat 
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Tabel 2.2 
Tujuan Variabel-variabel Komunikasi Pemasaran (Lanjutan) 

Variabel 
Komunikasi 
Pemasaran 

Tujuan Hubungan 
dengan 

pelanggan 

Waktu untuk 
merespon 

Sales promotion Penjualan Semi langsung Cepat 
Direct marketing Pengubahan 

perilaku 
Semi langsung Cepat 

Public relations Pengubahan sikap Semi langsung Lama 
Sumber: Wells, Burnett, Moriarty, 2003:80 
 
2.4.5. Hubungan Bauran Komunikasi Pemasaran/Bauran Promosi dengan 

Strategi Pemasaran 

Terdapat hubungan antara bauran komunikasi pemasaran/bauran promosi 

dengan strategi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan bagian dari rencana 

pemasaran, dan rencana pemasaran merupakan perumusan dari strategi pemasaran 

(Fill, 1999). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat Gambar 2.2 di bawah ini yang 

merupakan bagan yang menjelaskan adanya hubungan tersebut. 

Gambar 2.2 
Hubungan Bauran Komunikasi Pemasaran/Bauran Promosi 

dengan Strategi Pemasaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Chris Fill, 1999. 

Corporate Strategy 

Marketing Objective 

Marketing Strategy 

Marketing Plan 

Product Price Place Promotion/ 
Marketing Communication 

Marketing Communication’s Variabels: 
- Advertising 
- Personal Selling 
- Sales Promotion 
- Direct Marketing 
- Public Relations 
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2.4.6. Karakteristik Kunci Variabel Bauran Komunika si Pemasaran 

Tabel 2.3  
Karakteristik Kunci Variabel Bauran Komunikasi Pema saran 

Keterangan Advertising Sales 
Promotion 

Public 
Relations 

Personal 
Selling 

Direct 
Marketing 

Komunikasi 
Kemampuan menyampaikan 

pesan personal 
Kemampuan mencapai audiens luas 
Level interaksi 
Kredibilitas 

 
 

Low 
High 
Low 
Low 

 
 

Low 
Medium 

Low 
Medium 

 
 

Low 
Medium 

Low 
High 

 
 

High 
Low 
High 

Medium 

 
 

High 
Medium 

High 
Medium 

Biaya 
Biaya absolut 
Biaya per kontrak 
Wastage 
Ukuran investasi 

 
High 
Low 
High 
High 

 
Medium 
Medium 
Medium 
Medium 

 
Low 
Low 
High 
Low 

 
High 
High 
Low 
High 

 
Medium 

High 
Low 

Medium 
Kontrol  
Kemampuan menarget 

audience spesifik 
Kemampuan manajemen untuk 

menyesuaikan perkembangan alat 
dengan perubahan lingkungan 

 
 

Medium 
 
 

Medium 

 
 

High 
 
 

High 

 
 

Low 
 
 

Low 

 
 

Medium 
 
 

Medium 

 
 

High 
 
 

High 
Sumber: Chris Fill, 1999. 
 
 
2.4.7. Strategi Komunikasi Pemasaran 

Untuk menghasilkan suatu strategi komunikasi pemasaran yang terstruktur, 

maka diperlukan model perencanaan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 
Model Perencanaan Komunikasi Pemasaran Yang Terstruktur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Belch E. & Belch A. (2004:26) 
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2.5. Periklanan (Advertising) 

2.5.1. Definisi Periklanan 

Periklanan adalah salah satu alat komunikasi pemasaran yang telah dikenal 

banyak orang dan merupakan alat promosi yang sangat penting bagi perusahaan 

yang target market-nya adalah masyarakat luas. Oleh Lupiyoadi (2001:109), 

periklanan didefinisikan sebagai salah satu bentuk komunikasi impersonal yang 

digunakan oleh perusahaan baik barang atau jasa. Peranan periklanan dalam 

pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap 

keberadaan jasa yang ditawarkan, untuk menambah pengetahuan konsumen 

tentang jasa yang ditawarkan, untuk membujuk calon pelanggan untuk membeli 

atau menggunakan jasa tersebut, dan untuk membedakan diri dari perusahaan satu 

dengan perusahaan lainnya yang mendukung positioning jasa. 

Periklanan menurut AMA (American Marketing Assiciation) merupakan 

semua bentuk bayaran yang mempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, 

dan jasa secara non-personal oleh sponsor yang jelas (Fandy Tjiptono, 2002:226). 

Sedangkan definisi dari periklanan atau advertising adalah “any paid form 

of non personal communications about an organization product, service, or idea 

by an identify sponsor”. Maksudnya adalah periklanan adalah setiap bentuk 

pembayaran dari komunikasi non personal tentang produk organisasi, pelayanan, 

atau ide oleh sponsor yang teridentifikasi (Belch, 2004:16). 

Aspek pembayaran yang dimaksudkan ditujukan untuk membeli ruang dan 

waktu dalam sebuah media massa. Sedangkan aspek non personal dimaksudkan 

advertising itu disebarluaskan melalui media massa yang dapat menghantarkan 

suatu pesan kepada khalayak luas, bahkan dalam waktu yang bersamaan. 
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Pengertian yang dikemukakan oleh Kotler juga tidak jauh berbeda. Kotler 

(2002:658) mendefinisikan periklanan sebagai: “Segala bentuk penyajian non-

personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran”. 

Dalam mengembangkan program advertising, manajer pemasaran harus 

selalu mengidentifikasikan pasar sasaran dan motif pembeli, kemudian 

mengambil 5 M (mission, money, message, media, dan measurement). 

Gambar 2.4 
5 M dalam Periklanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Manajemen Pemasaran, Kotler (2002:659) 

Pengembangan program periklanan yang dilakukan oleh manajer 

pemasaran adalah diawali dengan penetapan misi dari periklanan yang akan 

dilakukan. Misi dari periklanan tersebut mencakup sasaran dari penjualan produk 

jasa tersebut serta tujuan strategis dari penjualan yang dilakukan perusahaan. 

Setelah manajer pemasaran menetapkan sejumlah misi, anggaran untuk program 

periklanan tersebut disusun. Tugas terakhir dari manajer pemasaran adalah 
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produk) 

- Pangsa pasar dan 
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- Persaingan dan 
gangguan 

- Frekuensi 
periklanan 

- Kemungkinan 
substitusi produk 

PESAN (Message) 

- Pembuatan pesan 
- Evaluasi dan 

pemilihan pesan 
- Pelaksanaan 

produk 
- Kajian ulang 

tanggung jawab 
sosial 

MEDIA  

- Dampak frekuensi 
dan jangkauan 

- Jenis media utama 
- Wahana media 

tertentu 
- Penentuan waktu 

media 
- Alokasi media 

secara geografis 
 

Pengukuran 
(Measurement) 

- Dampak 
Komunikasi 

- Dampak 
Penjualan 
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mengevaluasi program periklanan tersebut. Evaluasi tersebut meliputi dampaknya 

terhadap komunikasi serta periklanan penjualan dari produk tersebut, apakah 

mengalami peningkatan atau penurunan. 

2.5.2. Fungsi Periklanan 

Swastha (2002:246) mengemukakan beberapa fungsi periklanan, yaitu: 

1. Memberikan Informasi 
�Periklanan dapat menambah nilai pada suatu barang dengan 
memberikan informasi pada konsumen. Nilai yang diciptakan oleh 
periklanan tersebut dinamakan faedah informasi yaitu memberikan 
informasi lebih banyak daripada lainnya, baik tentang barangnya, harga, 
ataupun informasi lain yang mempunyai kegunaan bagi konsumen. 
Dengan demikian periklanan menyediakan suatu alat bagi penjual dan 
pembeli untuk memberitahu pada pihak lain tentang kebutuhan dan 
keinginan mereka. 

2. Membujuk/Mempengaruhi 
�Periklanan tidak hanya bersifat memberitahu saja tetapi juga bersifat 
membujuk, terutama pada pembeli-pembeli potensial, dengan menyatakan 
bahwa suatu produk adalah lebih baik daripada produk yang lain. 
Periklanan yang bersifat membujuk terkadang dapat menimbulkan 
kecaman dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dan juga 
terdapat yang sifatnya membujuk justru bertujuan baik. 

3. Menciptakan Kesan/Image 
�Dengan iklan, orang akan mempunyai suatu kesan tertentu tentang apa 
yang diiklankan. Dalam hal ini, pemasang iklan akan berusaha untuk 
menciptakan iklan yang sebaik-baiknya. 

4. Memuaskan Keinginan 
�Sebelum memilih dan membeli produk, kadang-kadang orang ingin 
diberitahu terlebih dahulu. Dan terkadang orang ingin dibujuk untuk 
melakukan sesuatu yang baik bagi mereka atau masyarakat. Jadi, 
periklanan merupakan suatu alat yang dipakai untuk mencapai tujuan dan 
tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang saling memuaskan. 

5. Sebagai Alat Komunikasi 
�Periklanan adalah alat untuk membuka komunikasi dua arah antara 
penjual dan pembeli, sehingga keinginan mereka dapat terpenuhi dalam 
cara yang efisien dan efektif. 

 
Berdasar uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

periklanan adalah sebagai alat pemasaran yang memudahkan komunikasi diantara 

pihak-pihak yang terlibat pemasaran. 
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2.5.3. Tujuan Periklanan 

Tujuan periklanan dapat didefinisikan sebagai “A specific communication 

task to be accomplished with a specific target audience during a specific period 

time” (Kotler, 2002). Kotler mengatakan bahwa periklanan bertujuan sebagai 

sebuah model komunikasi yang spesifik yang pelaksanaannya memerlukan target 

pendengar yang spesifik selama jangka waktu yang spesifik pula. 

Sedangkan tujuan periklanan menurut Swastha (2002:252) adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi lainnya. 
2. Mencapai orang-orang yang tidak tercapai oleh tenaga penjual. 
3. Mengadakan hubungan dengan para penyalur. 
4. Memasuki daerah baru untuk mencari pelanggan baru. 
5. Memperkenalkan produk baru. 
6. Menambah penjualan industri. 
7. Mencegah timbulnya barang atau jasa palsu. 
8. Memperbaiki reputasi perusahaan dengan pelayanan melalui periklanan. 

 
Periklanan sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan tujuannya 

(Belch, 2004:16), yakni: 

a. Commercial Advertising 
�Periklanan dengan tujuan komersial. Iklan yang ditayangkan bertujuan 
untuk mempromosikan produk yang diiklankan untuk menarik minat 
konsumen membeli produk tersebut kepada produsen. 

b. Corporate Advertising 
�Iklan yang ditayangkan bukan dengan tujuan komersil. Jenis iklan ini 
bertujuan untuk mengenalkan perusahaan kepada publik, menampilkan 
image perusahaan, maupun untuk meningkatkan semangat kerja dan 
loyalitas karyawan di perusahaan tersebut. 

 
2.5.4. Sifat-Sifat Periklanan 

Menurut Kotler (2005:278), periklanan mempunyai sifat-sifat, yaitu:  

1. Presentasi Publik (Public Presentation) 
�Iklan memungkinkan setiap orang menerima pesan yang sama tentang 
produk yang diiklankan. Iklan yang baik dan tepat dapat menjangkau 
masyarakat luas dengan cepat. Peran yang dirancang dalam iklan adalah 
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sama untuk semua target audiens atau konsumen sebagai motivasi 
pembelian konsumen. 

2. Kemampuan Membujuk (Persuasiveness) 
�Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi (sangat persuasif). Pesan 
iklan yang sama dapat dimuat berkali-kali atau diulang-ulang untuk 
memantabkan penerimaan informasi. 

3. Ekspresif (Expresiveness) 
�Periklanan mempunyai kemampuan mendramatisir perusahaan dan 
produk melalui gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi 
perasaan produk. Iklan dapat menggunakan seni cetak, warna, suara, dan 
format yang menarik. 

4. Tidak Bersifat Pribadi (Impersonality) 
�Periklanan mempunyai bentuk komunikasi yang monolog sehingga 
tidak dapat tanggapan atau respon secara langsung dari pembaca iklan. 

5. Efisien (Efficient) 
� Periklanan dikatakan efisien karena dapat menjangkau masyarakat luas, 
terutama secara geografis sehingga biaya per satuan untuk promosi 
menjadi rendah. 

 
Dengan sifat-sifat tersebut, dalam keadaan tertentu membuat periklanan 

dapat lebih efektif daripada promosi lain. 

2.5.5. Jenis Periklanan 

Berdasar tujuannya, yaitu ditujukan pada pembeli akhir atau kepada 

penyalur, Swastha dan Irawan (2002:370) membagi periklanan dalam dua 

golongan, yaitu: 

1. Pull Demand Advertising 
Adalah periklanan yang ditujukan pada pembeli akhir agar permintaan 
produk yang bersangkutan bisa meningkat. Disebut juga dengan consumer 
advertising. 

2. Push Demand Advertising 
Adalah periklanan yang ditujukan pada penyalur. Maksudnya agar 
penyalur bersedia meningkatkan permintaan produk yang bersangkutan 
dengan menjual sebanyak-banyaknya pada pembeli atau pengecer. Disebut 
juga dengan trade advertising. 

 
Selanjutnya, Swastha (2002:248) dalam bukunya Asas-asas Marketing, 

menambahkan bahwa periklanan berdasarkan penggunaannya terbagi atas:  

1. Periklanan Barang (Product Advertising) 
Dalam periklanan barang, pemasang iklan menyatakan pada pasar tentang 
produk yang ditawarkannya. Terbagi atas: 
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a. Primary Demand Advertising 
Merupakan periklanan yang berusaha mendorong permintaan untuk 
suatu jenis produk secara keseluruhan, tanpa menyebutkan merek atau 
nama produsennya. 

b. Selective Demand Advertising 
Hampir sama dengan primary demand advertising, hanya berbeda 
dalam penyebutan merek barang yang ditawarkan. 

2. Periklanan Kelembagaan (Institutional Advertising) 
Disebut juga Corporate Image Advertising, dilakukan untuk menimbulkan 
rasa simpati terhadap penjual dan ditujukan untuk menciptakan goodwill 
pada perusahaan.  

3. Periklanan Nasional, Regional, dan Lokal 
Periklanan juga dapat digolongkan menurut daerah geografis, yaitu: 
a. Periklanan Nasional (General Advertising) 

Merupakan periklanan yang biasanya disponsori oleh produsen dengan 
distribusi secara nasional. Jadi, pasar yang dituju sebagai sasaran 
adalah pasar nasional dan media yang digunakan mempunyai sirkulasi 
secara nasional. 

b. Periklanan Regional (Regional Advertising) 
Merupakan periklanan yang hanya terbatas di daerah tertentu dari 
sebuah negara. 

c. Periklanan Lokal (Local Advertising) 
Disebut juga retail advertising. Biasanya dilakukan oleh pengecer dan 
ditujukan pada pasar lokal saja. 

d. Periklanan Pasar (Market Advertising) 
Tergantung pada sasaran yang dituju, apakah konsumen, perantara, 
pedagang, atau pemakai industri. 

 
Jenis periklanan tersebut adalah: 

a. Consumer Advertising, ditujukan pada konsumen. 

b. Trade Advertising, ditujukan pada perantara pedagang, terutama 

pengecer. 

c. Industrial Advertising, ditujukan pada pemakai industri. 

2.5.6. Tipe-tipe Periklanan 

Ada 9 macam tipe-tipe dari periklanan (Wells, Burnett, Moriarty, 

2003:11), yaitu: 

1. Brand Advertising 
�Periklanan yang berfokus pada pengembangan jangka panjang akan 
identitas dan citra dari merek itu sendiri. Pesan yang disampaikan terfokus 
pada suatu produk. Contoh: iklan Sari Puspa menjadi Soffel. 
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2. Retail/Local Advertising 
�Pesan yang disampaikan terfokus pada toko yang 
menyediakan/menawarkan beragam produk/jasa dengan tujuan untuk 
membangun citra toko tersebut. Hal ini merupakan suatu cara periklanan 
yang sangat menguntungkan bagi retailer atau manufaktur yang menjual 
produk mereka dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Isi dari periklanan 
tersebut berkaitan dengan produk yang mereka hasilkan, dimana produk-
produk tersebut dapat diperoleh di toko-toko terdekat. Jadi, cara ini sangat 
efektif bagi retailer dan manufaktur yang menjual produk mereka di suatu 
area atau wilaya tertentu. Contoh: iklan produk coca cola mengenai 
promosi undian berhadiah bola, iklan sepeda motor Yamaha yang dapat 
diperoleh di toko atau dealer terdekat. 

3. Political Advertising 
�Para politisi banyak menggunakan sarana ini untuk membujuk 
masayarakat untuk memilih mereka atau ide mereka. Hal ini merupakan 
suatu sarana yang sangat vital dan penting bagi proses politik di Negara 
Amerika, Indonesia, maupun negara-negara lainnya yang 
memperbolehkan kandidat yang akan dipilih untuk melakukan promosi 
berkaitan dengan kepentingan politiknya. Contoh: iklan kampanye dari 
berbagai partai politik di Indonesia, baik melalui iklan TV maupun iklan 
kampanye berbentuk permen, kaos, dan lainnya. 

4. Directory Advertising 
�Masyarakat banyak menggunakan sarana ini untuk mencari informasi 
tentang bagaimana untuk mendapatkan dan membeli produk/jasa yang 
mereka butuh dan inginkan. Salah satu bentuk dari tipe ini adalah Yellow 
Pages. 

5. Direct Response Advertising 
�Untuk tipe ini dapat menggunakan media yang beragam, termasuk 
melalui direct mail. Pesan yang disampaikan lebih mengarah pada 
penawaran produk/jasa yang dapat dipesan atau dibeli secara langsung 
melalui telepon, SMS, atau surat, kemudian produk tersebut juga dapat 
diantarkan menggunakan surat maupun jasa pengantar/ekspedisi. Contoh: 
iklan point reward Citibank, iklan di suatu situs internet tentang tempat 
belanja on-line. 

6. Business to Business Advertising 
�Tipe ini lebih ditujuakan kepada retailers, wholesalers, dan distributors. 
Selain itu juga ditujukan dari kalangan industri dan profesional kepada 
perusahaan lainnya.jadi isi periklanan ini tidak ditujukan ntuk mesayarakat 
umum. Contoh: iklan melalui company profile suatu produk beserta contoh 
gambar dan spesifikasi kepada distributor High Dessert. 

7. Institutional Advertising 
�Sering juga disebut sebagai corporate advertising. Fokus dari iklan jenis 
ini adalah untuk membentuk corporate identify maupun untuk 
menyampaikan pandangan perusahaan kepada masyarakat. Pesan-pesan 
yang disampaikan lebih mengarah ada menonjolkan nilai-nilai positif yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut. Contoh: banyak perusahaan rokok yang 
malakukan pengiklanan dengan tujuan agar masyarakat tahu nilai-nilai 
lebih yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
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8. Public Service Advertising 
�Di Indonesia disebut sebagai iklan layanan masyarakat, 
mengkomunikasikan pesan dengan tujuan baik bagi khalayak banyak. 
Periklanan ini berisi pesan-pesan yang bersifat sosial, seperti pesan-pesan 
untuk menghindari narkoba, menentang aborsi, dsb. Biasanya perusahaan-
perusahaan baik desain maupun media cetak mau untuk memberikan 
dukungan mereka untuk pesan-pesan seperti ini secara gratis. Contoh: 
iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba, kenaikan BBM, dsb, 
yang ditayangkan di TV. 

9. Interactive Advertising 
�Periklanan jenis ini mengirimkan pesan-pesan mereka kepada konsumen 
secara individu. Ditujukan bagi mereka yang memiliki akses internet. 
Pengiklan menggunakan web pages, banner ads, dan email untuk 
mengirimkan pesan mereka. Pada situasi ini, konsumen dapat menanggapi 
pesan tersebut atau mengabaikannya. Contoh: iklan pembuatan email 
gratis, iklan tentang pengiriman informasi tentang ilmu pengetahuan, film, 
olah raga, dll setiap harinya yang dikirimkan ke email client yang terdaftar 
dengan membayar sejumlah uang iuran tertentu. 

 
Perusahaan harus melaksanakan program periklanan dengan baik dan 

menentukan iklan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran yang dituju, 

serta memilih media yang paling sesuai agar pesan yang disampaikan perusahaan 

mampu diterima oleh kelompok sasaran dengan tepat. 

2.5.7. Media Periklanan 

Penentuan media iklan yang paling tepat bergantung pada situasi, kondisi, 

dan harus sesuai dengan petunjuk atau permintaan dari perusahaan. Adapun 

faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media promosi adalah: 

a. Produk yang dipromosikan. 

b. Sistem distribusi produknya. 

c. Jangkauan, frekuensi, dan dampak iklan. 

d. Kebaikan dan keburukan media promosi. 

e. Keperluan berita. 

f. Biaya promosi. 

g. Karakteristik media, menentukan media yang tepat. 
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h. Strategi periklanan saingan. 

Menurut Kotler (2005:651) ada empat kelompok/macam media promosi 

yang ada, yaitu: 

1. Media elektronik (seperti: radio, TV, internet, bioskop, dll). 
2. Media cetak (seperti: surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran, pos). 
3. Media luar negeri (seperti: billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-

umbul, dan transit). 
4. Media bawah (seperti: kalender dan point-of-purchase). 
 

Keuntungan dan kerugian beberapa media yang populer digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini: 

Tabel 2.4 
Keuntungan dan Kerugian Media Periklanan 

Media 
Periklanan 

Keuntungan Kerugian 

1. Radio - Kecepatan dan fleksibilitas 
- Sangat mudah diterima 
- Tingkat penerimaan tinggi 
- Murah 
- Membuat pendengar berimajinasi 

- Tidak ada gambar visual 
- Pendengar kurang memperhatikan 
- Siaran harus berulang-ulang 
- Pendengar terbatas 

2. Surat Kabar - Penyebarannya bersifat nasional 
dan regional 

- Fleksibel 
- Ketepatan waktu 
- Tingkat kepercayaan tinggi 
- Mudah mencakup masayarakat 

local 

- Dibuang setelah dibaca 
- Iklan harus dipasang berulang-

ulang 
- kualitas kertas dan gambar jelek 

3. Majalah - Dipercaya dan bergengsi 
- Kualitas pembuatan yang tinggi 
- Disimpan dan suka dibaca orang 
- Pemilihan demografis dan geografis 

yang tinggi 

- Harga relatif mahal 
- Pembatasan segmen dan materi 

untuk kalangan tertentu 
- Pembuatannya memakan waktu 

4. Televisi - Efisiensi biaya, mencakup milyaran 
orang 

- kesan yang kuat melalui mata dan 
telinga 

- Pengaruh yang kuat, sumber 
informasi kritismengenai berita, 
pendidikan, dan hiburan 

- Pengeluaran biaya untuk iklan 
tinggi 

- membingungkan, karena 
banyaknya iklan dalam satu kali 
tayang 

- Pemilihan penonton tidak selektif 
- Tidak fleksibelnya dalam jadwal 

5. Bioskop - Menarik dan atraktif 
- Suara dan gambar bagus 

- Harga mahal 
- Untuk penonton bioskop 

6. Outdoor 
Advertising 

- Relatif murah 
- Penempatan strategis 
- Fleksibel 
- Sedikit persaingan pesan 

- Pesan terlalu singkat 
- Tidak semua orang melihat 
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Tabel 2.4 
Keuntungan dan Kerugian Media Periklanan (Lanjutan) 

 
Media 

Periklanan 
Keuntungan Kerugian 

7. Pos Langsung - Pemilihan pendengar yang sangt 
selektif 

- Tidak mencerminkan pos murahan 
- Fleksibel dan pribadi 
- Tidak ada persaingan iklan melalui 

media yang sama 

- Biaya yang relatif tinggi pada tiap 
penerbitan 

- Habis dibaca langsung dibuang 
- dapat dianggap sebagai junk mail 

8. Kalender - Langsung pada konsumen 
- Produk jelas berupa gambar tiap 

bulan 
- Media reminder 

- Monoton 
- Terbatas 
- Habis bulan disobek atau dibuang 

9. Internet - Cakupan yang mendunia 
- Dapat dengan cepat diakses 

dimanapun 
- Kemampuan periklanan yang tinggi 

- Biaya tinggi 
- Iklan tumpang tindih 
- Iklan yang kadang bersifat 

memaksa 
- Keamanan tidak dapat diprediksi 
- Pengaruh kurang kuat 
- Pembaca tidak dapat dikontrol  

Sumber: Kotler dan Armstrong, 2006 
 

Penjelasan: 

1. Radio 

Dengan media radio dapat mencapai tempat-tempat terpencil yang 

sulit dilalui oleh kendaraan. Terlebih dengan adanya radio transistor yang 

hanya menggunakan baterai, maka pendengar dapat mendengarkan iaran 

sampai jauh di pelosok-pelosok yang tidak ada aliran listriknya. Radio 

sebagai media promosi dapat diterima oleh siapa saja termasuk orang yang 

buta huruf dan biayanya relatif rendah. Oleh Karena itu, radio banyak 

digunakan sebagai media promosi untuk barang-barang kebutuhan 

masyarakat. Kelemahan pada radio adalah waktu penyiaran yang terbatas 

dan tidak mengemukakan gambar, serta pendengar kurang mendengar 

secara penuh. Maka dari itu agar efektif, penyiarannya harus dilakukan 

berulang-ulang melalui beberapa pemancar radio.  
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2. Surat Kabar 

Merupakan media yang penyebarannya bersifat nasional maupun 

regional. Untuk produk-produk yang membutuhkan penjelasan khusu 

dalam bentuk informasi yang mendetail, media ini adalah yang paling 

tepat. Hal ini disebabkan karena dapat dicantumkan tulisan dan gambar 

dari produk yang ditawarkan. Meskipun demikian terdapat kelemahan dari 

media ini, yaitu surat kabar biasanya dibuang setelah dibaca, sehingga 

menimbulkan bad image. Selain itu pemasangan iklan tidak dapat 

dilakukan sekali saja, tetapi harus terus menerus. 

3. Majalah 

Majalah merupakan media yang baik, karena kita dapat memuat 

tulisan dan gambar berwarna menarik. Biasanya majalh dibaca secara 

santai dan berulang-ulang, tidak sekali baca lalu langsung dibuang seperti 

surat kabar, sehingga kelompok sasaran yang membaca dapat lebih 

memperhatikan iklan-iklan yang dimuat. Majalah merupakan saran yang 

paling tepat untuk memuat penjelasan tentang produk yang mendetail. 

4. Televisi 

Merupakan media yang sangat efektif, karena dalam sekejap saja 

hasil produksi suatu perusahaan diperkenalkan dalam wujud yang 

sebenarnya dan akan terkesan melalui mata dan telinga, sehingga dengan 

penyajian yang menarik itu akan menyebabkan kelompok sasaran akan 

tertarik untuk membelinya. Kelemahan dari media ini adalah televisi 

merupakan media yang relatif mahal dan hanya dinikmati dalam waktu 

singkat. 
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5. Bioskop 

Dapat berbentuk slide atau film pendek. Promosi melalui media ini 

akan menarik jika penyajiannya menggunakan bintang film atau tokoh 

lawak yang menjadi idola masyarakat. Kelemahan media ini hanya 

ditujukan pada orang yang kebetulan sedang menonton bioskop. 

6. Outdoor Advertising 

Merupakan media yang relatif murah. Yang termasuk media ini 

adalah papan reklame, poster, spanduk plakat, dan tanda-tanda lain yang 

sifatnya memperkenalkan merek suatu produk pada kelompok sasaran. 

Biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis dan digunakan warna-

warna yang menyolok. Untuk pesan yang disampaikan biasanya singkat. 

7. Pos langsung 

Yang termasuk media ini adalah kartu pos, surat edaran, buku 

kecil, dan brosur. Dengan media ini biayanya relatif lebih tinggi, tetapi 

tidak mencerminkan citra pos murahan. Namun, kelemahannya adalah 

kesukaran untuk memperoleh daftar alamat (mailing list) yang baik. 

8. Kalender 

Biasanya kalender diberikan pada agen atau toko pengecer untuk 

seterusnya diberikan kepada konsumen atau langganan. Dengan 

menggunakan media kalender, dapat memberikan kesan kepada konsumen 

bahwa mereka diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini akan membawa 

pengaruh yang baik. 
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9. Internet 

Dengan adanya media internet, tidak ada lagi batasan ruang dan 

waktu. Cakupan internet sangat luas dan mendunia. Internet dapat diakses 

dengan cepat dimana dan kapan pun. Kelemahannya adalah keamanan 

yang tidak dapat diprediksi dan pembacanya yang kadang tidak terkontrol. 

2.5.8. Cara Penyajian Periklanan 

Sebuah model periklanan yang dipublikasikan harus dibuat sedemikian 

rupa agar menarik. Tingkat kreatifitas sangat menentukan keberhasilan suatu iklan 

dimana didalamnya terdapat proses penggambaran, penulisan, perancangan, dan 

produksi sebuah iklan. 

Untuk menghasilkan model periklanan yang baik, harus menggunakan 

variabel-variabel yang dikenal sebagai AIDCA yang dikemukakan oleh Kasali 

(1995:83), yaitu : 

1. Attention (Perhatian) 
Iklan haruslah menarik perhatian khalayak sasarannya. Untuk itu 

iklan memerlukan bantuan, antara lain berapa ukuran (size untuk media 
cetak atau air time untuk media penyiaran), penggunaan warna (spot atau 
full color), tata letak (lay out), jenis huruf (tipiografi) yang ditampilkan, 
serta berbagai suara khusus untuk iklan pada radio atau TV. Disamping 
itu, ada hal lain yang sama pentingnya dengan alat-alat bantu tersebut 
untuk memberikan kontribusi yang saling menunjang dalam overall effect. 
Hal pokok dan perlu diperhatikan adalah bahwa perhatian calon pembeli 
harus diklaim. Sebab sedikit sekali orang yang memberi suatu publikasi 
semata-mata hanya untuk membeli atau melihat iklannya saja. Kecuali jika 
mempunyai kebutuhan mendesak atas produk-produk tertentu. Oleh 
karena itu, hanya iklan yang mampu menarik perhatian sajalah yang akan 
dibaca oleh calon pembeli. 

Trik-trik khusus untuk menarik perhatian calon pembeli antara 
lain: 
a. Menggunakan headline yang mengarahkan. 
b. Menggunakan slogan yang mudah diingat. 
c. Menonjolkan atau menebalkan huruf-huruf tentang harga (bila harga 

merupakan unsur penting dalam mempengaruhi orang untuk membeli) 
d. Menonjolkan selling point (nilai jual) suatu produk. 
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e. Menggunakan sub-sub judul untuk membagi naskah dalam beberapa 
paragraf pendek. 

f. Menggunakan huruf tebal (bold) untuk menonjolkan kata-kata yang 
menjual. 

2. Interest (Minat) 
Setelah perhatian calon pembeli berhasil direbut, persoalan yang 

dihadapi sekarang adalah agar mereka berminat dan ingin tahu lebih jauh. 
Perhatian harus segera dapat ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul 
rasa ingin tahu secara rinci dalam diri calon pembeli. Untuk itu mereka 
harus dirangsang agar mau membaca dan mengikuti pesan-pesan yang 
disampaikan. Dengan demikian, penggunaan kata-kata atau kalimat 
pembuka sebaiknya dapat merangsang orang untuk tahu lebih lanjut. 

3. Desire (Kebutuhan atau Keinginan) 
Tidak ada gunanya menyenangkan calon pembeli dengan 

rangkaian kata-kata gembira melalui sebuah iklan, kecuali iklan tersebut 
menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk 
tersebut. Keinginan atau kebutuhan mereka untuk memiliki, memakai atau 
melakukan sesuatu harus dibangkitkan. 

4. Conviction (Rasa Percaya) 
Untuk menimbulkan rasa percaya diri pada calon pembeli, sebuah 

iklan dapat ditunjang berbagai kegiatan pemasaran seperti tertimonial atau 
pembuktian dan menyodorkan pandangan positif dari tokoh-tokoh 
masyarakat terkemuka serta hasil pengujian oleh pihak ketiga. Persoalan 
semacam itu memang sudah berada di luar jangkauan periklanan, tetapi 
efektivitas periklanan tidak ditentukan oleh penampilan iklan itu sendiri. 

5. Action (Tindakan) 
Tindakan merupakan upaya terakhir untuk membujuk calon 

pembeli agar sesegera mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. 
Memilih kata yang tepat agar calon pembeli bergerak melakukan respon 
sesuai dengan yang diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. 
Perusahaan harus juga memperhitungkan dampak psikologis dari kata-kata 
tersebut. Dalam merumuskan sebuah iklan, perumusan itu sendiri 
merupakan suatu hal yang unik, mengingat naskah tersebut dibuat dengan 
terlebih dahulu memperhatikan segala informasi yang tersedia. Akan 
tetapi, tetap ada dua patokan secara umum yang perlu diperhatikan dalam 
membuat naskah iklan, yaitu: 
a. Singkat dan Padat 

Kata-kata dan ilustrasi yang dipilih hendaknya dapat menggiring calon 
pembeli pada alur pemikiran yang menarik dan jernih. Untuk itu, kata-
kata tersebut harus singkat dan ilustrasinya harus komunikatif sehingga 
mudah dipahami oleh calon pembeli tanpa perlu penjelasan panjang 
lebar. 

b. Sederhana dan Sopan 
 Naskah iklan harus sedemikian rupa tidak bermaksud menyakiti hati 

atau menyinggung perasaan publik, kendati hal itu seringkali tidak 
dapat dihindari bagi sekelompok calon pembeli yang terdiri dari 
banyak kelompok besar yang heterogen. 

 



 40

2.5.9. Isi Pesan Iklan 

Pemasangan iklan dapat sukses hanya jika iklan tersebut memperoleh 

perhatian dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pesan iklan haruslah 

direncanakan dengan baik, lebih imajinatif, lebih menghibur, dan lebih 

bermanfaat bagi konsumen. 

Kotler (2005:646), mengemukakan langkah awal dalam menciptakan iklan 

yang efektif adalah memutuskan pesan umum apa yang akan dikomunikasikan 

kepada konsumen, kemudian mengidentifikasikan manfaat-manfaat bagi 

konsumen yang dapat digunakan sebagai daya tarik pemasangan sebuah iklan. 

Daya tarik periklanan (advertising appeals) harus mempunyai tiga sifat, yaitu; 

1. Iklan harus bermakna (meaningful); menunjukkan manfaat-manfaat yang 
membuat suatu produk lebih diinginkan atau menarik bagi konsumen. 

1. Iklan harus dapat dipercaya (believable); konsumen harus percaya bahwa 
produk atau jasa tersebut akan memberi manfaat seperti yang dijanjikan. 

2. Iklan juga harus khas (distinctive); iklan harus dapat menceriterakan 
betapa produk itu lebih baik dibandingkan degan merek-merek pesaing. 

 
2.5.10. Penetapan Anggaran Periklanan 

Anggaran periklanan disusun guna mendukung penentuan pesan dari 

periklanan tersebut serta media yang akan digunakan dalam penyebaran iklan 

produk itu. 

Menurut Kotler (2002:660), terdapat lima faktor spesifik yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan anggaran periklanan, antara lain : 

1.  Tahap dalam Product Life Cycle (PLC) 
Produk baru umumnya mendapat anggaran periklanan yang besar untuk 
membangun kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk tersebut. 
Mereka yang sudah mapan biasanya didukung anggaran periklanan yang 
lebih rendah sebagai rasio penjualannya. 

2. Pangsa Pasar dan Basis Konsumen 
Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan lebih 
sedikit biaya iklan sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan 
pangsa pasarnya. 
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3. Persaingan dan Gangguan 
Dalam pasar dengan banyak pesaing dan pengeluaran iklan yang tinggi, 
suatu merek harus diiklankan secara besar-besaran agar terdengar di 
tengah kegaduhan pasar. 

4. Frekuensi periklanan 
Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan ke 
konsumen juga sangat menentukan anggaran periklanan 

5. Kemungkinan Produk Substitusi (Pengganti) 
Merek-merek dalam suatu kelas komoditas memerlukan iklan besar-
besaran untuk membangun citra yang berbeda. Periklanan juga penting 
jika memberikan manfaat atau tampilan fisik yang unik. 

 
Swastha dan Irawan (2002:377) mengemukakan metode-metode untuk 

menetapkan anggaran periklanan, yaitu : 

1. Pendekatan Subyektif 
Dapat dipakai untuk menyusun anggaran berdasarkan pendapat dan 
pengalaman dari seseorang atau manajer. 

2. Pendekatan Pedoman Tetap 
Menyangkut penentuan anggaran periklanan dalam bentuk presentase dari 
penjualan, jumlah tetap per unit, atau seperti yang ditentukan oleh 
perusahaan saingan. 

3. Pendekatan Tugas 
Menyangkut tujuan, kemudian menentukan pelaksanaan untuk mencapai 
tujuan tersebut. Pendekatan ini dipakai oleh perusahaan mulai dengan 
menentukan tujuan untuk periklanannya. 

4. Pendekatan Normatif 
Menyangkut penentuan anggaran periklanan yang optimal untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menggunakan dasar 
penjualan karena penjualan ini dapat memaksimumkan laba. 

 
2.6. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

2.6.1. Definisi Pemasaran Langsung 

Bentuk pemasaran yang paling cepat bertumbuh adalah pemasaran 

langsung atau direct marketing. Istilah direct marketing sering diartikan saling 

bertumpang tindih dengan istilah direct mail atau direct response. Jim Kobs 

dalam buku Pemasaran Langsung yang Menguntungkan menjelaskan perbedaan 

dari istilah-istilah yang bersangkutan dengan direct marketing tersebut. 
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Direct mail sebenarnya merupakan media komunikasi pemasaran yang 

menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Istilah ini sering diartikan 

sebagai direct marketing, karena direct mail termasuk media utama yang paling 

sering digunakan dalam direct marketing. Sedangkan direct response merupakan 

sebuah teknik periklanan yang secara khusus bertujuan untuk mendapatkan suatu 

tindakan atau tanggapan segera. Tindakan tersebut dapat berupa pemesanan, 

sebuah permintaan informasi, atau berupa kunjungan ke toko. Selain itu juga 

terdapat istilah mail order yang adalah sebuah cara atau saluran distribusi dimana 

pemesanan atau penyampaian produk dilakukan melalui surat atau telepon, dan 

bahkan yang terbaru juga dapat melakukan pemesanan melalui SMS. 

Direct marketing adalah mencakup semua istilah tersebut di atas. 

Pemasaran langsung (direct marketing) adalah suatu sistem pemasaran yang 

tingkatannya lebih dari sistem pemasaran tradisional. Pemasaran seperti ini 

merupakan salah satu cara dari promosi yang dapat mengukur secara langsung 

persepsi konsumen tentang program promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan, 

karena pemasaran langsung dilaksanakan secara interaktif, artinya antara penjual 

dan pembeli terjadi komunikasi secara langsung. American Direct Marketing 

Association mendefinisikan Pemasaran langsung sebagai berikut: 

“Pemasaran langsung adalah suatu sistem pemasaran yang dilakukan 
secara interaktif dengan menggunakan media seperti surat (direct mail), 
katalog, majalah yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan telemarketing 
yang semuanya ditujukan kepada individu, sehingga dapat mengukur 
respon dan transaksi di beberapa tempat.” 

Blythe (2003:166) mendefinisikan pemasaran langsung sebagai berikut: 

“Pemasaran langsung bukan merupakan suatu pemasaran dengan objek 
suatu kelompok, tetapi lebih ke arah individual san personal, sehingga 
melalui komunikasi dapat diketahui langsung reaksi dari individu tersebut, 



 43

apakah langsung melakukan transaksi (merespon) atau menghindar dari 
transaksi (tidak merespon).” 

Untuk lebih jelas lagi Tabel 2.5 di bawah ini memuat sejumlah definisi 

yang disampaikan oleh para ahli mengenai pemasaran langsung (direct 

marketing). 

Tabel 2.5 
Definisi Pemasaran Langsung 

 
No Ahli Judul Buku Definisi 

1 Cravens dan Piercy 
(2006:340) 

Strategic 
Marketing (Eight 
Edition) 

Direct marketing includes the various 
communication channels that enable 
companies to make direct contact with 
individual buyers. 
Artinya pemasaran langsung meliputi 
saluran komunikasi beragam yang 
memungkinkan perusahaan untuk membuat 
kontak langsung dengan pembeli individual. 

2 Kotler dan Gary 
Armstrong (2006:401) 

Principles of 
Marketing  

Direct marketing is the use of telephone, 
mail, fax, e-mail, the internet, and other 
tools to communicate directly with specific 
consumers 
Artinya: pemasaran langsung adalah 
menggunakan telepon, surat, fax, e-mail, 
internet, dan alat-alat lainnya untuk 
mengkomunikasikan secara langsung 
dengan pelanggan secara lebih spesifik. 

3 Robert W. Bly 
(2006:4) 

The Complete 
Ideal’s Guide: 
Direct Marketing 

Pemasaran langsung adalah jenis kegiatan 
pemasaran yang ditujukan untuk 
memperoleh tanggapan dari calon 
konsumen, baik melalui komunikasi 
telepon, surat, e-mail, atau faks. 

4 Fandy Tjiptono 
(2002:232) 

Strategi Pemasaran Pemasaran langsung adalah sistem 
pemasaran yang bersifat interaktif, yang 
memanfaatkan satu atau beberapa media 
iklan untuk menimbulkan respon yang 
terukur dan atau transaksi di sembarang 
lokasi. 

5 Djaslim Saladin 
(2006:191) 

Manajemen 
Pemasaran 

Pemasaran langsung adalah suatu sistem 
pemasaran yang menggunakan suatu media 
iklan atau lebih, guna mendapatkan respon 
dan/atau transaksi yang bisa diukur di suatu 
lokasi. 

 

2.6.2. Perbedaan Direct Marketing dan Mass Marketing 

Berikut ini dapat dilihat Tabel 2.6 mengenai uraian perbedaan antara Direct 

Marketing dan Mass Marketing, yakni sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 
Direct Marketing Vs Mass Marketing 

 
http://digilib.petra.ac.id/img-rep/jiunkpe/s1/jdkv /2004/jiunkpe-ns-s1-2004-42400004-7328-direct_ma i l -chapte r2_16_high. j pg

 
Sumber: Don E. Schultz & Beth E. Barnes (1999:282), Strategic Brand Communication 
Campaigns, 5th edition, Illinois: NTC Business Books. 
 
2.6.3. Tujuan Pemasaran Langsung 

Berbagai tujuan pemasaran langsung yang hendak dicapai oleh perusahaan 

antara lain menambah pelayanan kepada konsumen, meningkatkan penjualan, 

menambah informasi tambahan terhadap calon pembeli atau konsumen, 

mempermudah kontak dan transaksi yang dilakukan, dan memperluas jaringan 

pemasaran. Dalam pemasaran langsung, komunikasi langsung ditujukan untuk 

konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi oleh 

konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos, atau datang langsung 

ketempat pemasar. 
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Memang kebanyakan pemasar langsung bertujuan untuk mendapatkan 

pesanan dari calon pembeli. Keberhasilan pemasaran langsung dinilai berdasarkan 

tingkat tanggapan. Tingkat tanggapan pesanan sebesar 25 persen biasanya 

dianggap bagus, meskipun angka ini bervariasi menurut jenis dan harga produk. 

Pemasaran langsung juga memiliki tujuan lain. Pertama adalah 

menghasilkan kepemimpinan atas calon pembeli bagi tenaga jual, kedua adalah 

memperkuat hubungan pelanggan. Beberapa pemasar langsung menjalankan 

kampanye untuk memberikan informasi dan mendidik pelanggan dalam rangka 

mempersiapkan mereka bagi pembelian selanjutnya. 

2.6.4. Manfaat Pemasaran Langsung 

 Bagi konsumen produk eceran: 

1. Aktivitas berbelanja konsumen cukup dilakukan di rumah sehingga 

lebih menghemat waktu, nyaman, dan bebas dari pertengkaran. 

2. Memberikan pilihan barang lebih banyak, karena dapat melakukan 

perbandingan dengan membuka-buka katalog dan layanan belanja on 

line. 

3. Dapat memesan barang untuk diri sendiri atau orang lain. 

 Bagi konsumen produk industri: 

1. Dapat mempelajari barang dengan seksama barang dan jasa yang 

tersedia tanpa harus menghabiskan waktu untuk bertemu dengan 

wiraniaga. 

 Bagi penjual: 

1. Dapat membeli daftar alamat yang memuat nama dengan karakteristik 

yang spesifik. 
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2. Dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai kebutuhan 

kelompok sasaran. 

3. Pemasaran langsung dapat diatur agar dapat menjangkau calon 

pembeli pada saat yang tepat. 

4. Bahan informasi pemasaran langsung memiliki keterbacaan yang 

tinggi karena bahan tersebut dikirimkan pada calon pembeli yang jelas 

tengah berminat. 

5. Memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif untuk mencari 

metode pencapaian tujuan yang paling efektif dalam segi biaya. 

6. Membuat tawaran dan strategi yang sulit dilihat oleh pesaing. 

7. Dapat mengukur tanggapan atas kampanye mereka untuk memutuskan 

kampanye mana yang paling menguntungkan. 

2.6.5. Sifat Pemasaran Langsung 

Sifat-sifat pemasaran langsung yang menurut Kotler yang diterjemahkan 

oleh Teguh, dkk (2002:645), yaitu: 

1. Nonpublik: Pesan biasanya ditujukan kepada orang tertentu. 

2. Disesuaikan: Pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang dituju. 

3. Terbaru: Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. 

4. Interaktif: Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. 

2.6.6. Kelebihan dan Kekurangan Pemasaran Langsung 

Untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat menerapkan pemasaran 

langsung, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai keuntungan dan 

kekurangan dari pola pemasaran ini. Adapun kelebihan dari  pemasaran langsung 

ini antara lain: 
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1. Targeting, targeting merupakan suatu strategi untuk memilih, menyeleksi 

dan menjangkau suatu pasar. Dengan pemasaran langsung diharapkan 

suatu produk/jasa dapat menjangkau target pasarnya dan mengarahkan 

komunikasinya pada konsumen potensial, sekaligus mengurangi non 

target audiens. 

2. Cost Effective, biaya yang dikeluarkan jauh lebih efektif mengingat 

penjualan yang dilakukan adalah penjualan yang berulang (repeat sales) 

dengan target pasar yang cukup jelas. Beberapa direct media tidak 

membutuhkan biaya yang banyak. 

3. Measures of Effectiveness (Control & Accountability), dengan pemasaran 

langsung akan mudah menghitung respon langsung dari konsumen yang 

muncul dari kegiatan marketing, baik yang berhasil maupun gagal. 

Dengan demikian penyusunan program pemasaran berikutnya dapat lebih 

terarah. Di samping itu juga dapat mempermudah pembuatan anggaran 

promosi. 

4. Immediate & Flexible, Beberapa pemasaran langsung dapat dilakukan 

secara langsung dan cepat (membutuhkan waktu cukup singkat untuk 

melakukan). Selain itu, ungkapan dalam pemasaran langsung memerlukan 

tindakan tertentu yang jelas dan segera, dengan meminta konsumen untuk 

melakukan tindakan atau transaksi dengan segera. 

5. Opportunity to test, dengan pemasaran langsung, kegiatan riset harga, 

promosi, dan penentuan waktu dapat dengan mudah dilakukan. 
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6. Consumer Database, database konsumen dapat dengan mudah dibentuk 

dalam pemasaran langsung sehingga dapat diraih penjualan yang berulang 

dari satu pelanggan. 

7. Personalization, untuk konsumen individual dapat disebutkan nama dan 

alamatnya, sedangkan pembeli institusional dapat dihubungi dengan 

menyebutkan nama dan jabatannya. 

8. Long Term Customers, kesempatan untuk membentuk hubungan jangka 

panjang dengan konsumen dapat dilakukan melalui database konsumen 

yang sudah ada. 

9. Multi Functional, database konsumen dapat digunakan untuk membuat 

profil konsumen, membagi konsumen dalam berbagai segmen, 

mengumpulkan informasi tentang suatu produk/jasa termasuk informasi 

mengenai produk/jasa yang terakhir dikonsumsi mereka, dan bahkan 

mencari alasan seseorang membeli produk/jasa atau tidak. Dari daftar ini, 

dapat juga diketahui segmentasi berdasarkan letak geografis, pekerjaan, 

dan demografi. 

Direct Marketing juga memiliki berbagai kekurangan antara lain:  

1. Image Factors, Pemasaran langsung yang dilakukan lewat pengiriman 

surat misalnya, konsumen yang ditelepon setiap saat ataupun penawaran 

lewat sales dapat menimbulkan citra negatif dimata konsumen terutama 

saat konsumen membutuhkan privacy atau tidak mau diganggu. Peran 

perusahaan dalam melihat saat yang tepat bagi konsumen merupakan 

solusi masalah ini. 

2. Kepercayaan konsumen rendah mengingat banyak terjadi penipuan. 
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3. Accuracy, terkadang ketepatan informasi, ketepatan pelayanan dan 

pengiriman menjadi masalah bagi konsumen terhadap suatu produk/jasa. 

Tingkat ketepatan daftar yang digunakan untuk menunjuk target pasar 

yang dituju terkadang terlalu rendah, karena daftar yang digunakan tidak 

sesuai dengan target market yang disasar oleh perusahaan. 

4. Content Support, untuk melaksanakan pemasaran langsung diperlukan 

fasilitas dan sarana yang cukup memadai misalnya fasilitas telepon on-

line, SDM yang handal dan menguasai informasi suatu produk/jasa, 

dimana perusahaan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk 

menyediakan fasilitas tersebut. Isi yang dimuat di media yang digunakan 

untuk beriklan juga belum tentu sesuai dengan isi yang ingin kita 

disampaikan. 

5. Rising costs, semakin lama harga-harga untuk iklan yang menggunakan 

media direct mail makin mahal, sehingga banyak yang beralih 

menggunakan media internet. 

2.6.7. Saluran Pemasaran Langsung 

Marketer dapat menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau calon 

pembeli dan pelanggan. Robert W. Bly, seorang pakar Pemasaran langsung, 

menyatakan terdapat beberapa saluran pemasaran langsung yang dapat digunakan 

oleh seorang pemasar sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan juga kondisi yang ada. 

Bly mengemukakan pendapatnya ini di dalam bukunya yang berjudul The 

Complete Ideal’s Guide: Direct marketing (2006:19-20), sebagai berikut: 

1. Space Ads atau iklan ruang. Iklan cetak yang dengan CPM (cost per 
thousand) rendah, mencapai semua pelanggan media cetak. Oleh karena 
itu, jenis ini sangat efektif dari segi biaya jika memasarkan ke pasar yang 
luas. Contoh: memasang iklan handphone di tabloid ponsel. 
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2. Direct Mail atau kiriman pos langsung. Direct mail adalah bahan promosi 
yang dikirim kepada prospek tanpa permintaan dari prospek via pos. 
Pemasaran direct mail terdiri dari pengiriman penawaran, pemberitahuan, 
pengingat, atau hal-hal lain kepada seseorang di alamat tertentu. Dengan 
menggunakan daftar alamat yang sangat selektif, pemasar langsung 
mengirimkan jutaan paket pos setiap tahun berupa surat, selebaran, brosur, 
CD, kaset, disket, dll. 

3. Katalog. Pemasaran katalog dilakukan dengan mengirim katalog barang 
dagangan secara lengkap, misalnya katalog untuk konsumen dan katalog 
untuk bisnis yang biasanya dalam bentuk cetakan atau kadangkala dalam 
bentuk CD, video atau on-line. 

4. Dek Kartu Pos. Karena terbatasnya ruang, kartu pos biasanya paling bagus 
untuk mempromosikan tawaran gratis. Kartu pos dapat digunakan untuk 
menjual produk sederhana yang tidak memerlukan banyak penjelasan. 

5. TV dan Radio. Kedua media ini cukup ampuh untuk memperoleh respon 
langsung. TV sangat atraktif untuk produk-produk yang sangat ditunjang 
oleh demonstrasi langsung, sedangkan radio merupakan alat yang praktis 
untuk menyampaikan pesan-pesan sponsor kepada massa. 

6. Telemarketing. Pemasaran jarak jauh (Telemarketing) merupakan 
penggunaan telepon dan pusat panggil untuk menarik calon konsumen, 
menjual kepada konsumen yang telah ada dan menyediakan pelayanan 
dengan melayani order dan menjawab pertanyaan.  Pemasaran jarak jauh 
membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya 
penjualan dan memperbaiki kepuasan konsumen. 

7. Pemasaran melalui kios (Kiosk Marketing). Kiosk marketing adalah 
pemasaran melalui “mesin penerima pesan pelanggan” yang ditempatkan 
di toko, bandara, atau tempat-tempat lain. 

8. Internet. Internet adalah media baru yang sangat popular di dalam 
pemasaran langsung. Pilihan untuk pemasaran internet meliputi iklan via 
situs web, iklan banner, e-mail. 

9. Media alternatif. Istilah ini mengacu pada semua kategori pemasaran 
langsung yang tidak ada di dalam kategori yang disebut di atas. Sebagai 
contoh, adanya media handphone yang menyebabkan munculnya alternatif 
media pemasaran langsung via SMS yang biasanya berbasis pada 
customer database perusahaan yang bisa disebut dengan SMS Marketing. 

 
2.6.8. Tipe-tipe Penawaran Pemasaran Langsung 

a. One-step Offer 

Disebut juga dengan direct sale. Penawaran ini bersifat langsung 

dengan mempresentasikan suatu produk dan langsung menanyakan apakah 

konsumen ingin membelinya. Bentuk yang populer untuk penawaran ini 

adalah katalog.   
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b. Two-steps Offer 

Disebut juga lead getting. Di sini direct response advertising 

digunakan sebagai alat untuk melakukan kontak pertama dengan 

konsumen, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui personal selling, 

telemarketing, undangan untuk event, atau direct mail. Bentuk-bentuk 

penawaran two-steps antara lain informasi gratis 

booklet/brosur/katalog/sampel gratis, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula 

program penawaran yang berkesinambungan, seperti penawaran 

keanggotaan, berlangganan, dan lain-lain. 

2.6.9. Bentuk-bentuk Pemasaran Langsung 

William F. Arens dalam Contemporary Advertising membagi bentuk 

strategi pemasaran langsung menjadi dua, yaitu direct sales dan direct response 

advertising. Direct sales terdiri dari telemarketing dan personal selling, sedangkan 

direct response advertising dapat menggunakan media apa saja, yang paling umum 

adalah direct mail, koran, majalah, dan televisi. 

Kebanyakan literatur tidak memisahkan antara direct sale dan direct 

response. Pembagian bentuk direct marketing menurut Schultz dan Barnes 

meliputi: direct response yang bertujuan menciptakan respon langsung, direct mail 

yang tidak selalu ditujukan untuk menciptakan respon langsung, telemarketing 

yang dapat digunakan untuk pemesanan langsung, dll. Selain itu juga ada bentuk 

media interaktif khususnya website. 

Meskipun tiap literatur mengelompokkan dengan cara yang berbeda, pada 

umumnya bentuk pemasaran langsung terdiri dari direct mail, media massa (media 

cetak dan elektronik), dan telemarketing. Seiring dengan perkembangan teknologi, 
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sekarang juga banyak digunakan media internet dan SMS. media yang digunakan 

dalam pemasaran langsung dapat sama dengan media komunikasi massa. 

Perbedannya hanya terletak pada isi pesannya. 

2.7. SMS Marketing 

Pemasaran via SMS atau yang biasa dikenal dengan sebutan SMS 

marketing adalah metode pemasaran yang tergolong baru dalam dunia bisnis yang 

menjanjikan keunggulan dan kesempatan yang besar dan luas. Layanan mobile ini 

menawarkan potensi pemasaran yang kuat melalui komunikasi langsung dengan 

konsumen, kapan pun dan dimana pun. Namun di dalam dunia bisnis sendiri, 

mereka menyadari kurangnya pengalaman dalam menggunakan media pemasaran 

ini. Meskipun dalam penerapannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, para pakar menganggap hal ini masih dalam fase eksperimen, sehingga 

teori yang menunjang dan bahkan penelitian mengenai SMS marketing pun masih 

sedikit sekali. 

Terbatasnya teori dan penelitian yang ada membuat para akademisi, Astrid 

Dickinger & Parissa Haghirian dari International Marketing and Management 

Department Vienna University of Economics & Business Administration, serta 

Jamie Murphy & Arno Scharl dari Business School University of Western 

Australia tergelitik untuk mengadakan investigasi dan penelitian mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan SMS marketing. Penelitian yang berjudul “Sebuah  

Investigasi dan Model Konseptual SMS Marketing”  membahas layanan pesan 

singkat (short message services/SMS), yang menjadi bentuk pertama dan paling 

sukses dalan hal transmisi data, serta mendeskripsikan tentang aplikasi pemasaran 

mobile yang paling popular yaitu pesan singkat/SMS, memperkenalkan model 
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konseptual faktor keberhasilan dalam mengimplementasikan SMS marketing, 

sekaligus membuka kesempatan bagi penelitian di masa yang akan datang. Para 

peneliti mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan 

melibatkan 15 pakar pemasaran mobile dari Eropa dari berbagai kalangan 

industrial dan akademisi yang banyak menyediakan serangkaian data, yaitu: 

• Perusahaan Pemasar Mobile (Kepala Pemasaran, Manajer Team, Kepala 

Penelitian dan pengembangan, CEO),  

• Agensi Iklan (Manajer Senior, Direktur Seni, Pakar Media Baru),  

• Perusahaan Telepon Mobile (Kepala Pemasaran, Kepala Iklan SMS), 

• Perusahaan yang Menggunakan Pemasaran Mobile (Kepala penelitian), 

• Perusahaan konsultasi (konsultan dan peneliti), 

• Provider Layanan Berbasis Lokasi (CEO), 

• Universitas (Profesor dan Dosen dengan Fokus Penelitian pada Perdagangan 

Mobile). 

2.7.1. Pesan Teks – Sebuah Media Pemasaran Mobile 

Biaya yang dikeluarkan dengan menerapkan SMS marketing bisa jadi 

lebih efektif dibandingkan dengan media lain –secara biaya utama yang 

dikeluarkan adalah membeli nomor telepon. Hal ini penting apalagi jika 

perusahaan gagal meyakinkan konsumen untuk terlibat di dalamnya atau 

konsumen tidak memberikan ijin untuk menerima periklanan nirkabel. Menurut 

Penelitian Forrester, harga untuk 1.000 nomor telepon bisa mencapai $30 jika 

dibandingkan dengan $1 untuk 1.000 alamat e-mail. Menurut para ahli, efektivitas 

SMS dalam mencapai kelompok target membantu dalam menilai harga yang lebih 

tinggi ini. 
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Lebih jauh lagi, tingkat respon konsumen terhadap kampanye mobile lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kampanye melalui media lain – laporan dari 

WindWire, misalnya, menunjukkan 31 persen tingkat respon. Para ahli Eropa 

yang telah diwawancarai membenarkan observasi ini, bahwa konsumen sering 

merespon pesan singkat dan bahkan menggunakannya 160 karakter secara utuh. 

2.7.2. Aplikasi Pesan Teks 

Pesan teks iklan mengintegrasikan bauran media dengan mudah. Tujuh 

pakar setuju bahwa kampanye SMS sebaiknya menjadi pelengkap media lain. 

Batasan 160 karakter membatasi desain pesan telepon seluler. SMS sebaiknya 

tidak digunakan sebagai media utama dalam kampanye. Beberapa perusahaan 

(seperti Flytxt’s FXTrinity, Mindmatic’s Wireless Interactive Box, UCP’s Mobile 

Media Platform, dan Chordiant Marketing Director Suite) sudah 

mengintegrasikan SMS dengan media lainnya. 

2.7.2.1.Kupon Mobile 

Perusahaan bisa mengirimkan kupon melalui SMS. Kupon mobile paling 

tidak menawarkan tiga keuntungan: pentargetan berdasarkan nomor telepon 

seluler konsumen; sensitivitas waktu, sebagai contoh: menerima diskon pembelian 

20 persen setelah memasuki toko; dan penanganan yang efisien dengan memindai 

bar-code kupon di meja kasir. 

Raskino memprediksikan bahwa konsumen akan menggunakan kupon 

mobile 300 kali lebih sering dibandingkan dengan kertas kupon biasa. Konsumen 

menjaga telepon seluler bersamanya begitu juga dengan kupon yang ada di 

dalamnya. 
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2.7.2.2.Layanan Informasi 

 Periklanan telah membiayai jasa informasi termasuk berita, cuaca, lalu 

lintas, rasio pasar, horoskop, maupun lagu yang baru saja dimainkan di radio. 

Penerima layanan akan membayar atau bahkan tidak membayar sama sekali atas 

informasi yang relevan dan pribadi ini. Tiga pakar agensi periklanan menyatakan 

bahwa syarat dalam meningkatkan keberhasilan metode iklan ini, yaitu hubungan 

yang kuat antara informasi dengan iklan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, 

perusahaan sebaiknya hanya mengirimkan iklan yang mengimbangi keinginan 

konsumen. 

2.7.2.3.CRM Mobile 

Pesan teks mendukung adanya aktivitas customer relationship, seperti 

menerima koran gratis, gambar, nada dering, poin bonus dan kupon setelah 

bergabung dengan program konsumen. Perusahaan telepon seluler berencana 

menggunakan SMS untuk customer relationship management dengan mengirimi 

klien mereka dengan informasi di mana mereka bisa memperoleh voucher telepon 

prabayar yang murah pada saat pulsa mereka menipis.  

 Seorang pakar mengatakan bahwa rencana perusahaan telepon seluler 

menggunakan SMS marketing untuk customer relationship management dengan 

“mengirimkan SMS berbasis pengingat jika klien tidak membayar tagihan mereka 

tepat waktu. Pengingat semacam ini lebih efektif dan murah bagi kita sebagai 

operator. Tentunya konsekuensi-konsekuensi dalam bidang hukum perlu 

dikroscek terlebih dahulu.” 
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2.7.2.4.Branding 

SMS marketing merupakan perangkat merek. Selama lebih dari satu abad, 

usaha pencitraan merek ditujukan untuk menghubungkan citra dan emosi dengan 

merek agar dapat memperoleh daya saing di luar beragamnya manfaat. Merek, 

biasanya merupakan aset perusahaan yang stabil dan prinsip fundamental dari 

keberhasilan suatu bisnis dengan cara menyederhanakan pilihan konsumen 

dengan nama merek yang menghubungkan kategori produk. Misalnya, saat 

kebanyakan orang memikirkan makanan cepat saji, yang muncul di pikiran adalah 

McDonald’s. Barwise dkk. mengatakan bahwa kepercayaan merek lebih penting 

dari pada dunia virtual di mana mereka mempengaruhi pembelian secara on-line, 

menciptakan kesetiaan konsumen, dan menarik konsumen terhadap Web site 

mereka. Efek ‘virtual branding’ ini bisa juga diaplikasikan melalui SMS. 

 Wella, mempelopori penjualan kosmetik rambut dan parfum di lebih dari 

150 negara. Mereka melakukan kampanye yang mengirimkan pesan dengan 

sebuah ciuman terhadap semua kliennya yang memberi ijin untuk menerima pesan 

SMS dari Wella. Konsumen sangat menyukai ciuman Wella sehingga mereka 

meneruskannya terhadap teman-temannya. Virus ini berdampak pada biaya yang 

murah. Wella membayar pesan teks yang dikirimkan terhadap klien operator 

tetapi tidak demikian terhadap pesan yang diteruskan ke teman konsumen. 

2.7.2.5.Hiburan (Entertainment) 

Layanan hiburan bisa meningkatkan loyalitas dan merupakan nilai tambah 

bagi konsumen. Ketika banyak orang yang suka bermain secara alamiah, 

penyediaan permainan dan hadiah melalui pesan teks menghasilkan partisipasi 

yang tinggi, demikian yang dikatakan oleh pakar SMS marketing. Mengirimkan 
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permainan dan hadiah via SMS kepada konsumen merupakan cara mengasyikkan 

untuk menarik dan menjaga konsumen.  

Warner Brothers Movie World di Jerman, misalnya, mengundang para 

pelanggannya untuk mengirimkan pesan tertentu kepada tiga orang temannya 

secepat mungkin dan meminta mereka untuk meneruskan pesan tersebut ke 

Warner Brothers. Lima kelompok pertama yang menyelesaikan siklus tersebut 

menerima tiket gratis ke taman hiburan Warner Brothers Movie World.  

 Sebuah survey penelitian Siemens dan Gartner menemukan bahwa aplikasi 

hiburan terutama tampak pada segmen “generasi @”, yaitu para pengguna muda 

World Wide Web yang berusia antara 12 dan 16 tahun. Anak muda adalah 

pengguna berat layanan SMS tetapi sering tidak menyadari berapa banyaknya 

biaya yang dikeluarkan dari pengunaan SMS dan voicemail. The Communication 

Law Center di Australia menemukan bahwa seperempat anak muda mengalami 

kesulitan membayar tagihan telepon seluler dan berakhir dengan hutang. 

Organisasi harus mempertimbangkan isu etika ini ketika ingin membidik remaja 

sebagai target SMS marketing. 

2.7.2.6.Peluncuran Produk 

SMS marketing juga mendukung peluncuran produk, khususnya di bidang 

jasa. Dua belas dari lima belas pakar percaya bahwa aktivitas SMS marketing 

lebih menguntungkan ketika ingin memperkenalkan jasa/pelayanan daripada 

memperkenalkan barang-barang yang dipakai konsumen maupun industri. Seperti 

yang disebutkan di bagian awal, semua pakar setuju bahwa periklanan nirkabel 

berhasil hanya jika melekat pada bauran pemasaran yang tepat.  
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 Tidak ada kesepakatan, bagaimanapun di antara para pakar mengenai 

penggunaan pesan singkat untuk kampanye kesan/pencitraan. Tiga pakar dari 

agen periklanan menyatakan bahwa kampanye kesan/pencitraan tidak mungkin 

melalui SMS. Empat pakar lainnya yang berpengalaman melakukan kampanye via 

SMS daripada para pakar dari agen periklanan, yakin bahwa penciptaan emosi 

mungkin untuk dilakukan melalui media ini. Akses yang luas dan kemajuan 

perangkat mobile ini akan memungkinkan adanya konten multimedia dan dengan 

demikian akan ada kemungkinan dapat meningkatkan kampanye 

kesan/pencitraan. 

2.7.2.7.Lokasi Berbasis Layanan 

Lokasi berbasis jasa yang menghubungkan jauhnya jarak adalah sangat 

relevan untuk periklanan lokal. Sebagai contoh, seseorang mungkin menerima 

pesan teks termasuk penunjuk arah ke restoran Italia maupun ke stasiun kereta api 

terdekat. Perusahaan bisa mengirimkan iklan kepada klien yang telah terdaftar 

pada saat klien ini melewati titik pembelian (pint-of-purchase), mengilustrasikan 

adanya sensitivitas waktu dari pendekatan ini. Dua pakar yang menggunakan 

lokasi berbasis jasa ini menyatakan bahwa pada saat layanan ini sensitif waktu, 

klien akan menerima pesan ketika berada di depan toko bukan satu setengah jam 

kemudian. 

2.7.3. Model Konseptual SMS Marketing yang Efektif 

Kesuksesan metode SMS marketing dapat dilihat dari dua faktor, yaitu 

karakteristik pesan dan karakteristik media. Di bawah ini adalah Gambar 2.5 yang 

memuat penjelasan dengan lebih gamblang mengenai model konseptual SMS 

marketing yang efektif. 
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Gambar 2.5 
Effective SMS Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Astrid Dickinger, Parissa Haghirian, Jamie Murphy, & Arno Scharl, 2004.  

2.7.3.1.Faktor Kesuksesan Pesan 

a. Isi (Content) 

Penggandaan SMS periklanan itu penting. Sebuah survey di 

Inggris terhadap seribu pemilik telepon seluler Greater London 

mengidentifikasi enam jenis iklan: merk, tawaran khusus, media pemikat 

rutin, permintaan kompetisi, dan poling. Di semua kategori tersebut, 

penulis menemukan bahwa iklan yang baik adalah yang singkat/terus 

terang (28 persen), lucu/menghibur (26 persen), relevan dengan kelompok 

target (20 persen), dan menggoda mata (13 persen), dan informatif 

mengenai hadiah dan promosi (12 persen). Sebuah pesan sebaiknya berisi 

dasar pemikiran yang menarik, singkat, menggunakan bahasa yang 

dipahami oleh kelompok target dan menggunakan 160 karakter yang 

tersedia secara efektif.  

Message Success Factors 

- Content 

- Time of transmission 

- Personalization 

- Consumer control 

Media Success Factors 

- Device technology 

- Transmission process 

- Product fit 

- Direct and indirect impact 

Success Meassures 

- Consumer attention 

- Consumer behavior 

- Cost ratios 
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Aspek penting lainnya adalah informasi bagaimana konsumen bisa 

berhenti menerima pesan perusahaan di masa yang akan datang. Terakhir, 

saat mengirim ke anak muda, pesan sebaiknya menghibur dan 

menunjukkan familiaritas dengan singkatan dan gaya percakapan SMS 

yang asyik dan pesan instan Internet. 

b. Waktu Transmisi (Time of Transmission) 

Pesan SMS kurang mengganggu dibandingkan dengan panggilan 

telepon karena bisa dibaca di saat waktu luang dan memilih untuk apakah 

merespon atau tidak. Meskipun demikian, organisasi harus 

mempertimbangkan waktu dan frekuensi pengiriman pesan, berdasarkan 

pada kelompok target dam topiknya. Seorang narasumber, CEO 

perusahaan pemasaran mobile di Eropa yang berbahasa Jerman, 

menekankan bahwa “pesan sebaiknya dikirimkan antara jam 09.00 dan 

jam 19.30 di akhir pekan. Ditujukan ke pelajar, pesan sebaiknya tidak 

dikirimkan sebelum tengah hari, karena pada saat tersebut pelajar tidak 

bisa dijangkau secara efisien atau mungkin bermasalah dalam menerima 

pesan selama mereka belajar di kelas.”  

Transmisi real time, di mana pesan muncul pada layar konsumen 

potensial dalam hitungan detik, lebih jauh akan meningkatkan 

keberhasilan pemasaran mobile. Penyiaran instan tersebut menawarkan 

kesempatan, seperti memesan lagu yang dimainkan di radio secara instan 

setelah mendengarkannya. 
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c. Personalisasi (Personalization) 

Target iklan berdasarkan pada profil klien yang memiliki 

pengalaman dengan merk dan pemilik mobile. Penyesuaian pesan 

meningkatkan dampak yang ditimbulkannya. Database yang terstruktur 

dan terjaga dengan baik merupakan hal penting dalam mentargetkan 

konsumen secara efektif. Untuk mengembangkan database kampanye 

iklan, klien harus membuka informasi mengenai kebiasaan, minat dan 

preferensinya. Atribut umum termasuk aktivitas di waktu luang, jumlah 

libur yang diambil dalam interval waktu tertentu, musik kesukaan, koran 

favorit, pekerjaan, status pernikahan, kepemilikan mobil dan pendapatan.  

Memperoleh data eksplisit dari konsumen, bukan mengungkit 

database yang ada, meningkatkan relevansi pesan. Banyak klien, 

bagaimanapun, tidak mau berbagi mengenai detail pribadi. Hal ini 

mengilustrasikan keadaan yang tak terhindarkan antara jaminan 

penyesuaian dan pengendalian konsumen. Pengumpulan data untuk tujuan 

pesan meningkatkan kepedulian privasi, yang dibahas pada sesi 

berikutnya. Kebijakan perusahaan harus mempertimbangkan panduan 

umum dalam mengirimkan pesan SMS seperti yang ditentukan oleh 

kesepakatan elektronik dan kontrak elektronik. Tujuh pakar yang memiliki 

pengalaman resistensi konsumen menyambut inisiatif Eropa yang 

membatasi SMS tidak ramah. Mereka menyatakan bahwa perusahaan yang 

mengirimkan pesan tidak ramah berdampak negatif terhadap industri iklan 

nirkabel. 
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d. Pengendalian, Ijin, dan Privasi Konsumen (Consumer Controll, 

Permission, and Privacy) 

Walaupun SMS banyak menawarkan kemungkinan pemasaran, ada 

batasan praktis. Mengirimkan banyak beban data melalui pesan teks cukup 

memakan waktu. Batasan isi – seperti, pesan tidak boleh lebih dari 160 

karakter – bisa menghalangi konsumen mendaftar untuk SMS iklan. 

Informasi berbasis Web, sebaliknya, menawarkan pendaftaran yang lebih 

mudah. Mereka memperlihatkan peralatan dengan layar yang lebih besar 

dan resolusi tinggi menawarkan kenyamanan mengakses kebijakan privasi 

dan kerangka hukum seperti MindMatics’Red-Alertz 

(http://www.redakertz.co.uk/).   

Proses registrasi yang sederhana juga membantu memperoleh ijin. 

Tanpa ijin, klien akan menolak untuk menerima pesan. Ijin, merupakan 

istilah yang relatif baru dalam pemasaran tetapi sebenarnya merupakan 

konsep tua. Konsumen dan perusahaan memperoleh keuntungan dari ijin 

pemasaran. Saat pemasar memperoleh minat audiens dalam pesannya, 

konsumen menerima sedikit pesan dan lebih relevan. 

Penelitian terhadap ijin pemasaran melalui email pun meningkat. 

Sebuah studi yang menginvestigasi ijin kampanye lintas media 

menemukan bahwa kampanye cetak menghasilkan kesempatan 

mengirimkan email, terutama, dengan alamat amplop di tangan. Berbeda 

dengan harapan, ijin hotel mewah yang mengirimkan e-mail kampanye 

menunjukkan bahwa penyesuaian pesan memiliki hasil yang buruk 

dibandingkan dengan pesan standar. Hal ini bisa berasal dari penggunaan 
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email yang dialamatkan terkumpul pada check-in dan gagal 

mengembangkan hubungan e-mail.  

Pengiklan harus memiliki ijin sebelum mengirimkan iklan kepada 

konsumen. Pesan yang tidak diinginkan, umumnya dikenal sebagai spam, 

menjengkelkan konsumen tanpa mempedulikan mediumnya (seperti 

telepon, faks, surat elektronik, komunikasi mobile) dilarang di beberapa 

negara. Seringkali spam menghalangi penerimaan konsumen; argumen ini 

bisa lebih kuat dengan pemasaran mobile. 

15 pakar semuanya menyebutkan gangguan spam sebagai pengaruh 

negatif terkuat terhadap sikap konsumen dalam menghadapi SMS iklan. 

Kekhawatiran akan pesan yang tidak diinginkan dan kekhawatiran akan 

privasi bisa mencegah konsumen beregistrasi SMS iklan. Tidak seperti 

mengubah alamat email seseorang melalui layanan gratis berbasis Web 

seperti yahoo! Maupun Hotmail, mengubah nomor telepon seluler 

seseorang jauh lebih sulit. 

2.7.3.2.Faktor Kesuksesan Media 

a. Perangkat Teknologi (Device Technology) 

Masalah utama pemasar mobile Eropa adalah batasan grafis SMS. 

Desain pesan teks atraktif yang hanya 160 karakter adalah sulit. Batasan 

ini menantang pemasar dan membatasi kemungkinan tersampaikannya 

pesan. Semua pakar setuju bahwa pesan teks hanya merupakan variabel 

tambahan dalam bauran pemasaran mereka.  

Perkembangan teknologi seperti Layanan Pesan Multimedia 

(MMS) membantu mengatasi keterbatasan ini. Telepon dengan resolusi 
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tinggi dan tampilan multi warna, sudah menjadi hal yang umum di Jepang, 

bisa memasukkan variabel visual bagi strategi pemasaran inovatif. 

Perbedaan alat bagaimanapun, tidak memenuhi kesepakatan standar 

umum. 

b. Proses Transmisi (Transmission Process) 

Tujuh pakar mengidentifikasi hambatan teknis dalam mengirim 

pesan. Pertama pesan teks mungkin tidak pernah sampai. Teknologi pesan 

teks merupakan “usaha terbaik” layanan: tidak ada jaminan bahwa data 

sampai dalam beberapa menit ke depan. Dua narasumber yang bekerja 

untuk jaringan operator dan empat pakar lebih mengestimasi kemungkinan 

sampainya pesan teks kepada pengguna yang telepon selulernya aktif 

adalah 99 persen.  

Hambatan teknis kedua adalah penundaan sampainya pesan. Pesan 

teks seharusnya sampai beberapa menit setelah pengiriman, tetapi 

penundaan hingga beberapa jam juga memungkinkan menurut para pakar. 

Ini merupakan masalah utama isi sensitif waktu seperti perubahan data 

konsumen, tiket beberapa menit terakhir, ketersediaan peringatan  produk 

dan laporan cuaca. Layanan booking online penerbangan, misalnya, sudah 

menggunakan SMS untuk memberitahukan penumpang mengenai status 

penerbangan. Teknologi baru bisa membantu menangani masalah ini. 

c. Kesesuaian Produk (Product Fit) 

Perbedaan karakteristik posisi SMS iklan mereka lebih baik atas 

seringnya pembelian item tiket yang rendah dibandingkan dengan 

seringnya pembelian produk bernilai tinggi. Sembilan pakar setuju bahwa 
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SMS berguna dalam mempromosikan barang dan jasa, atau yang nampak 

bagi target kelompok muda seperti even bahkan pesta kelulusan. 

d. Dampak Langsung dan Tidak Langsung (Direct and Indirect Impact) 

SMS biasanya mendorong penerimanya untuk “Bertindak 

seketika”. Semua pakar mengklaim bahwa hampir semua penerima akan 

membaca pesan, imperative mengajak konsumen untuk bertindak, seperti 

menghadiri pesta malam itu. Dampak pesan bisa dengan cepat 

menghilang. Dampak penting lainnya adalah efek virus tampilan pesan 

teks. Penerima mungkin meneruskan pesan teks yang diterima kepada 

teman-temannya, dengan demikian meningkatkan keseluruhan dampak. 

Dampak ini bagaimanapun, sulit direncanakan, bergantung pada tren 

konsumen. Efek virus memperkuat keberhasilan kampanye SMS iklan. 

2.7.3.3.Ukuran Kesuksesan SMS Marketing 

a. Perhatian Konsumen (Consumer Attention) 

Rodgers dan Thorson menyediakan ringkasan iklan online, 

dikembangkan pada pengukuran efektivitas media tradisional. Aspek 

kuncinya adalah perhatian. Pengguna mungkin lupa dengan iklan mobile, 

mengabaikannya, atau melewatkannya. Memperoleh perhatian membantu 

perilaku awal konsumen. 

b. Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 

Reaksi konsumen terhadap pesan pemasaran mobile termasuk 

mengklik jaringan, mengirim e-mail pengiklan, menelepon dan membeli. 

Panggilan pengguna terhadap nomor telepon pengiklan dalam satu klik. 

Dalam hal yang sama, konsumen mungkin mengirimkan e-mail maupun 
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pesan teks kepada perusahaan. Bandingkan yang melalui klik iklan online 

rasionya kurang dari 1 persen, melalui klik nirkabel dan melalui telepon 

rasionya 19 persen dan 12 persen.  

 Berdasarkan pada medium interaktif lainnya, Worl Wide Web, 

Koufaris menunjukkan bahwa pengalaman berbelanja dan manfaat yang 

dirasa atas Web site merupakan ukuran penting terkait dengan minat 

konsumen untuk mengunjungi kembali situs tersebut. Penelitian baru-baru 

ini mengenai metriks media juga sebaiknya diaplikasikan untuk mengukur 

keberhasilan pemasaran mobile. 

c. Rasio Biaya (Cost Ratios) 

Biaya per ribuan atau biaya per klik, pengukuran tradisional media 

asa periklanan seperti Web site, TV, koran, dan radio, bisa mengukur 

efektivitas iklan nirkabel. Database komprehensif dan terkini merupakan 

prasyarat bagi kampanye yang ditargetkan (lihat sesi “Penyesuaian” di 

atas), dan lima narasumber menyoroti pentingnya penghitungan perolehan 

kampanye potensial atas biaya pemeliharaan data. 

2.8. Omzet Penjualan 

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual 

barang yang bertujuan mencari laba/pendapatan. Jadi omzet penjualan berarti 

jumlah penghasilan/laba yang diperoleh dari hasil menjual barang/jasa. Arifinal 

Chaniago (1998:14) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah: 

“Keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu 

barang/jasa dalam kurun waktu tertentu”. Basu Swastha (2002) memberikan 

pengertian omzet penjualan adalah: “Akumulasi dari kegiatan penjualan suatu 
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produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu 

tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa omzet penjualan adalah 

keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang 

dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola usaha 

dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari ke hari, dari minggu 

ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Hal ini diperlukan 

kemampuan dalam me-manage modal, terutama modal kerja agar kegiatan 

operasional perusahaan dapat terjamin kelangsungannya. 

2.9. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai alur 

berpikir dalam menganalisis. Dalam hal ini, Padma Press Surabaya menggunakan 

biaya periklanan media cetak dan biaya SMS Marketing. Dengan melakukan 

strategi tersebut, pihak Padma Press mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

perolehan omzet penjualan perusahaan. 
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Gambar 2.6 
Kerangka Pikir Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Husein Umar (2003:37), pengertian hipotesis adalah sebagai 

berikut : ”Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang 

dibuat untuk menjelaskan hal itu dan dapat menuntun atau menggerakkan 

penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hasil Penelitian 

Latar 
Belakang 

Landasan 
Teori 

Periklanan 
(Advertising) 

Biaya Periklanan Media 
Cetak (X1) 

Omzet Penjualan 
Padma Press Surabaya (Y) 

Pemasaran Langsung 
(Direct Marketing) 

Biaya SMS Marketing 
(X2) 

Padma Press Surabaya 
(CV. PADMA) 

Bauran Komunikasi Pemasaran 
(Marketing Communication Mix) 

Analisis Kuantitatif: 
1. Uji Asumsi Klasik 
2. Regresi Linier Berganda 
3. Uji F 
4. Uji t 

Analisis Kualitatif 
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1. Diduga biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS marketing 

(X2) yang dilakukan oleh Padma Press Surabaya berpengaruh secara 

simultan terhadap omzet penjualan. 

2. Diduga biaya periklanan media cetak (X1) dan biaya SMS marketing 

(X2) yang dilakukan oleh Padma Press Surabaya berpengaruh secara 

parsial terhadap omzet penjualan. 

 
Gambar 2.7 

Model Hipotesis 
 

 

 

 

Keterangan: 

 

Pengaruh secara Parsial 

 

Omzet Penjualan 
Padma Press Surabaya 

(Y) 

Biaya Periklanan Media Cetak (X1) 
 

Biaya SMS Marketing (X2) 

Pengaruh secara Simultan 


