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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

Diteliti 

Alat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nama : Dwi 

Mariana 

Judul : Pengaruh 

promosi Penjualan  

( Sales Promotion) 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Matahari Malang 

Town Square 

Tahun : 2010 

X1 = Sales 

promotion 

Y = 

Keputusan 

Pembelian 

Analisis 

Kuantitatif 

Dari hasil uji (F) 

terbukti bahwa kupon, 

diskon, rabates, point of 

purchase, loyalties 

promotion mempunyai 

pengaruh signifikan. 

Sedangkan uji (t) hanya 

point of purchase  yang 

tidak berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 

2 Nama : Niko 

Novianto 

Judul : Football for 

Family dan Sport 

and Entertaiment 

Sebagai  

Strategi Marketing 

Public Relation 

Persema Dalam 

Mempengaruhi 

Keputusan 

Pembelian Tiket 

Pertandingan 

Kandang Oleh 

Supporter 

Tahun : 2011 

 

 

X1 = 

Marketing 

Public 

Relation 

Y = 

Keputusan 

Pembelian 

Analisis 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

Menunjukkan bahwa 

strategi  

Marketing Public 

Relation dalam 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

diimplementasikan 

kedalam beberapa 

taktik : spanduk, fans 

club, new release, 

official endorsement, 

radio promotion, 

spokesperson. 
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NO Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

Diteliti 

Alat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

3 Nama : Setyobudi 

Arief  

Judul : Strategi 

Promosi dan 

Sosialisasi Pupuk 

Organik 

Petroganik PT 

Petrokimia Gresik 

Sebagai Alternatif 

Solusi Kelangkaan 

Pupuk Kimia 

Bersubsidi 

Tahun : 2010 

X1 = Strategi 

Promosi 

X2 = 

Sosialisasi 

Y = 

Kelangkaan 

pupuk 

Analisis 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kegiatan demontration 

plot dan sosialisasi 

digunakan sebagai 

strategi promosi yang 

efektif. 

4 Nama : Riskita 

Oktaputrining D.S 

Judul : Pengaruh 

Bauran Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Manjadi Nasabah 

Pada Bank Jatim 

Cabang Malang 

Tahun : 2008 

X1 = 

Advertising 

X2 = Sales 

Promotion 

X3 = Public 

Relation 

X4 = 

Personal 

Selling 
 

 

Analisis 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel X3 Public 

Relation mamiliki 

Pengaruh yang 

dominan terhadap 

keutusan menjadi 

nasabah pada bank 

Jatim cabang Malang 

 

2.2.  Pengertian Manajemen 

Menurut Richard L. Daft (2006) manajemen adalah pencapaian tujuan 

organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.  

 

2.3.      Pengertian Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2007:2), pemasaran merupakan proses manajemen 

yang berupaya memaksimumkan laba (return) bagi pemegang saham, dengan 



11 
 

 
 

jalan menjalin relasi dengan pelanggan utama (valued customers) dan 

menciptakan keunggulan kompetitif. 

Sedangkan menurut Deliyanti (2010:2) pemasaran merupakan suatu 

perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui 

kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan 

jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga 

agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntugan 

tertentu. 

Dari beberapa definisi mengenai pemasaran di atas dapat ditarik 

kesimpulan, pemasaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh semua 

pihak produsen untuk mencapai tujuannya (memperoleh laba) melalui berbagai 

kegiatan agar menarik minat pasar serta memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan cara pertukaran produk dan nilai, atau dengan kata lain 

memperhatikan tujuan kedua belah pihak dalam pertukaran produk dan nilai. 

2.3.1. Konsep Pemasaran 

Perusahaan yang sudah mulai mengenal bahwa pemasaran merupakan 

faktor penting untuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya cara dan 

falsafah yang terlibat di dalamnya. Cara dan falsafah baru ini disebut konsep 

pemasaran (marketing concept). Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

bertujuan memberikan kepuasan pada konsumen (consumer oriented).  

Berikut adalah konsep pemasaran menurut (Tjiptono, 2005:3) yang dibagi 

menjadi 5 konsep diantaranya: 
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1.   Konsep produksi 

  Pemasar berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 

produksi atau operasi. Asumsinya yang diyakini adalah konsumen hanya 

akan membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. 

2.   Konsep produk 

 Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih 

menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur 

(feature), atau penampilan superior. 

3.   Konsep penjualan 

 Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat 

penjualan, dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus 

dipengaruhi (bila perlu dibujuk) agar penjualan dapat meningkat. 

4.   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. 

5.   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.  
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Konsep pemasaran harus memusatkan pada kebutuhan pelanggan, 

memadukan semua kegiatan yang akan mempengaruhi pelanggan dan 

menghasilkan laba melalui pemuasan pelanggan. 

2.3.2. Proses Pemasaran 

Gambar 2.1. 

Gambar Proses Pemasarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler & G. Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, edisi 12, jilid 1 

(2008:6) 

Gambar 2.1 menunjukkan model sederhana dari lima langkah proses 

pemasaran. Dalam empat langkah pertama, perusahaan bekerja untuk memahami 

pelanggan, menciptakan nila bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan. Perusahaan menuai hasil dari menciptakan nilai unggul bagi 

pelanggan. Dengan menciptakan nilai bagi pelanggan, sebagai imbalannya mereka 

Memahami 

pasar dan 

kebutuhan 

serta 

keinginan 

pelanggan 

Merancang 

strategi 

pemasaran 

yang 

digerakkan 

oleh pelanggan 

Membangun 

program 

pemasaran 

terintegrasi yang 

memberikan nilai 

yang unggul 

Membangun 

hubungan yang 

menguntungkan 

dan menciptakan 

kepuasan 

pelanggan 

Menangkap nilai 

dari pelanggan 

untuk 

menciptakan 

keuntungan dan 

ekuitas pelanggan 

Menciptakan nilai untuk pelanggan dan membangun hubungan 

pelanggan 

Menangkap kembali 

nilai dari pelanggan    
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menangkap nilai dari pelanggannya dalam bentuk penjualan, laba dan ekuitas 

pelanggan dalam jangka panjang. 

 

2.4.      Manajemen Pemasaran 

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, perusahaan harus bisa 

menjalankan pemasaran dengan baik.  

Menurut Philip Kotler (2008:9) pengertian dari manajemen pemasaran 

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi 

serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. 

 

2.5.     Strategi Pemasaran 

Menurut Kotler (2008) Strategi Pemasaran adalah logika pemasaran 

dimana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan mendapatkan 

keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. 

Menurut Kotler (2008) dalam upaya mendapatkan kepuasan konsumen 

ditengah persaingan, perusahaan harus mengerti terlebih dahulu apa kebutuhan 

dan keinginan konsumennya. Sebuah perusahaan menyadari bahwa perusahaan 

tidak dapat memenuhi keinginan konsumen yang berbeda-beda. Perusahaan 

menyiapkan strategi pemasaran dengan memilih segmen konsumen terbaik 

dengan menciptakan keuntungan yang sebesarnya. Proses ini melalui Segmenting, 

Targeting, dan Positioning. 
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1. Segmenting  

Menurut Kotler (2008) segmenting adalah membagi sebuah pasar menjadi 

grup-grup pembeli dengan keinginan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-

beda.  

2. Targeting 

Menurut Kotler (2008, p183) targeting adalah “a set of buyers sharing  

common  needs  or  characteristics  that  the  company  decides  to serves”. Setiap 

konsumen memiliki keinginan dan ciri-ciri berbeda. Oleh karena itu, setelah 

membagi konsumen menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen 

(segmenting), perusahaan perlu memilih segmen pasar mana yang akan dimasuki 

(targeting). Hal ini berguna untuk mempermudah penyusunan strategi pemasaran 

yang akan digunakan. 

3. Positioning 

Setelah perusahaan menetapkan target pasar dan mengetahu apa yang 

dibutuhkan oleh para konsumennya, maka perusahaan dapat menyesuaikan serta 

menetapkan posisi produknya di pasar (market positioning).  Menurut Kotler 

(2008, p191), product positioning adalah “the way the product is defined by 

consumers on important attributes – the place occupies in consumers’s mind 

relative to competing product”. 

Tujuan dari positioning adalah mendapatkan persepsi atas brand dari 

setiap  target  segmen  berbeda  serta  lebih  menjadi  pilihan  dibandingkan 

dengan brand dari  kompetitor. 
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2.6. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukkan 

untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. 

Pada hakekatnya bauran pemasaran adalah mengelola unsur-unsur marketing mix 

supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat 

menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan 

pada pelanggan dan konsumen. 

Kotler dan Amstrong (2008 : 62) berpendapat bahwa “ bauran pemasaran 

adalah kumpulan alat taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran.“ 4 komponen dalam 

bauran pemasaran adalah  product, place/distribution, price, dan promotion. 

Empat P dalam bauran pemasaran menggambarkan pandangan penjual 

tentang alat pemasaran yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Sehingga 

melalui produk, harga, promosi, dan tempat diharapkan pemasar dapat 

merencanakan kegiatan pemasaran dan merakit program pemasaran yang 

sepenuhnya terpadu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan 

nilai bagi konsumen. 
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Gambar 2.2 

Empat Komponen P dalam Bauran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler, Manajemen Pemasaran (2007 : 23) 

2.6.1.  Produk ( Product) 

Produk merupakan unsur pertama dan yang paling penting dalam bauran 

pemasaran. Perencanaan bauran pemasaran dimulai dengan memformulasikan 

suatu penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.  

Menurut Deliyanti (2010:111) produk merupakan bentuk penawaran organisasi 

jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Produk disini bisa berupa apa saja (baik yang berwujud 

fisik maupun tidak) yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Produk merupakan semua yang 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan atau 
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dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, 

jasa orang, organisasi, maupun ide. 

2.6.2.  Tempat ( Distribusi)/ Place (Distribution) 

Saluran distribusi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

manajemen pemasaran, karena saluran distribusi akan menciptakan kegiatan 

selanjutnya bagi perusahaan. Suatu perusahaan dapat menentukan penyaluran 

produknya melalui pedagang besar atau distributor, yang menyalurkan 

kepedagang menengah atau subdistributor dan meneruskannya ke pengecer 

(retail), yang menjual produk itu sampai ke pemakai atau konsumen. 

Saluran distribusi juga merupakan keputusan distribusi yang menyangkut 

kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk 

tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan 

konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. 

Dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen ada faktor penting 

yang sangat berpengaruh terhadapnya, yaitu kegiatan pemilihan saluran 

distribusi yang tepat untuk menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. 

Banyak perusahaan yang menggunakan saluran distribusi yang tidak tepat, hal 

ini menyebabkan produk yang dihasilkan perusahaan tidak menjangkau 

konsumen yang menjadi sasaran. 

Definisi  saluran distribusi yang dikemukakan oleh The American 

Marketing Association, dalam buku Manajemen Pemasaran Modern, Basu 

Swastha (2008 : 285) menyatakan bahwa “Saluran distribusi merupakan suatu 

struktur unit organisasi dalam perusahaan dan kuar perusahaan yang terdiri atas 
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agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi, 

produk, atau jasa dipasarkan”. 

       Gambar 2.3 

     Saluran Distribusi Produk ke Konsumen 

 

 

 

 

 

 Sumber : Mahmud Machfoedz, Pengantar Pemasaran Modern (2005:148) 

  a. Podusen – konsumen. Saluran distribusi yang paling pendek, 

sederhana untuk produk konsumen tidak melibatkan perantara. Produsen dapat 

menjual produk langsung kepada konsumen. Misalnya, pemasaran alat rumah 

tangga dapat dilakukan dari pintu ke pintu.  

  b. Produsen – pengecer – konsumen. Banyak pengecer besar membeli 

langsung dari perusahaan manufaktur dan produsen pertanian. 

  c. Produsen – grosir – pengecer – konsumen. Ini merupakan saluran 

“tradisional” untuk barang konsumen. Saluran ini dipilih oleh pengecer dan 

perusahaan manufaktur kecil karena merupakan pilihan yang layak secara 

ekonomis. 

 d. Produsen – agen – pengecer – konsumen. Banyak produsen lebih 

memilih menggunakan jasa agen daripada grosir untuk menjangkau pasar 

eceran, terutama pengecer berskala besar. 

Produsen Konsumen Produsen Konsumen 

Produsen 
Konsumen Pengecer 

Produsen Konsumen Pengecer Grosir 

Produsen Konsumen Pengecer Pialang Grosir 
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 e. Produsen – agen – grosir – pengecer – konsumen. Untuk mencapai 

pengecer kecil, produsen seringkali memanfaatkan jasa perantara agen yang 

menjual kepada grosir, untuk selanjutnya grosir menjual produk kepada toko-

toko kecil. 

2.6.3. Harga (Price) 

Suatu perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kali ketika 

perusahaan tersebut mengembangkan produk baru, memperkenalkan produk 

regulernya ke saluran distribusi atau daerah baru, dan ketika perusahaan akan 

mendapat kontrak kerja baru. Perusahaan harus menentukan dimana akan 

memposisikan produknya berdasarkan mutu dan harga. Dari sudut pandangan 

pemasaran yang dimaksud dengan harga yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. 

Menurut Philip Kotler dan Armstrong (2008:62) harga adalah jumlah 

uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk. 

2.6.4. Promosi (Promotion) 

Ada beberapa pengertian dari promosi  yang dikemukakan oleh para ahli, 

salah satunya adalah menurut Kotler dan Keller (2009 : 510) menyatakan bahwa 

promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu 

produk atau brand yang dijual. 

Menurut Sofjan (2009:205) promosi adalah usaha perusahaan untuk 

mempengaruhi dengan cara merayu (persuasive communication) calon pembeli, 

melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran. 
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Dari semua uraian diatas dapat disimpulkan promosi menjelaskan bahwa 

semua aktivitas dan komunikasi sangat mempengaruhi penjualan yang dicapai 

perusahaan. Promosi digunakan untuk menginformasikan kepada konsumen 

mengenai produk dan jasa serta meyakinkan keputusan-keputusan para pembeli 

dalam pasar sasaran suatu perusahaan.  

 

2.7.   Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication) 

Pada hakikatnya komunikasi pemasaran menurut (Kotler, 2008) adalah 

sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan 

merek yang dijual. Intinya, komunikasi pemasaran mempresentasikan “suara” 

perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana diamana perusahaan dapat 

membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen.  Komunikasi 

pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Komunikasi 

pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang 

bagaimana dan mengapa produk tersebut digunakan, oleh orang macam apa, serta 

dimana dan kapan. Komunikasi pemasaran dapat memungkinkan perusahaan 

menghubungakan merek mereka dengan orang, tempat, acara, merek, 

pengalaman, perasaan, dan hal lainnya. Jika dilakukan dengan benar komunikasi 

pemasaran dapat memberikan imbalan besar. Beberapa alat yang digunakan dalam 

komunikasi pemasaran diantaranya :  

1. komunikasi pribadi yang terdiri dari pemasaran langsung  dan interaktif, 

berita dari mulut ke mulut, penjualan personal. 
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2. komunikasi massa yang terdiri dari iklan, promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, serta hubungan masyarakat.  

2.7.1. Proses Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam terjemahan Benyamin Molan 

(2004:608) menyatakan bahwa : 

“ Ada 9 unsur yang terlibat dalam aktifitas komunikasi. Dua 

elemen mewakili pihak utama dalam komunikasi, yaitu  pengirim 

dan penerima. Dua elemen mewakili alat komunikasi utama, yaitu 

pesan dan media. Empat elemen mewakili fungsi komunikasi, yaitu 

pengkodean, penguraian kode, tanggapan, dan umpan balik. 

Elemen terakhir dalam sistem ini adalah gangguan (seperti pesan 

sembarang dan bersaing yang mungkin mencampuri komunikasi 

yang sedang berlangsung).” 

 

Adapun proses komunikasi menurut (Kotler, 2008) adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.4. 

Proses Komunikasi Pemasaran 

   

 

 

    

 

 

Sumber : Kotler , 2008 

2.7.2. Komunikasi Pribadi  (Personal Communication) 

Menurut (Kotler,2008) komunikasi pribadi memungkinkan dua orang atau 

lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon 

Pengkodean 

 

Media 
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atau email. Saluran komunikasi pribadi menghasilkan efektivitas mereka melalui 

presentasi yang disesuaikan untuk individu dan umpan balik. Dan berikut adalah 

alat-alat komunikasi pribadi menurut (Kotler, 2008) : 

2.7.2.1. Pemasaran Langsung  

Menurut (Kotler 2008) pemasaran langsung adalah penggunaan saluran 

langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada 

para pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasar langsung dapat 

menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon pelanggan dan 

pelanggan perorangan seperti surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing,  

situs web. Dan peralatan bergerak (mobile).  

2.7.2.2.  Pemasaran Interaktif 

Menurut (Kotler, 2008) saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual 

secara langsung ke pelanggan adalah saluran elektronik. Internet menyediakan 

peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang 

jauh lebih besar. Sedikit program pemasaran yang dianggap lengkap tanpa 

beberapa jenis komponen onnline penting.  

2.7.2.3.  Berita dari Mulut ke Mulut ( Word of Mouth) 

Menurut (Kotler, 2008) jaringan myspace dan Facebook, menjadi 

kekuatan penting dalam pemasaran bisnis ke konsmen maupun bisnis ke bisnis. 

Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut (word of mouth) 

serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. 

Perusahaan semakin menyadari kekuatan berita dari mulut ke mulut dan beberapa 

merek perusahaan dibangun melalui berita dari mulut ke mulut (word of mouth) 

yang kuat. 
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2.7.2.4.  Penjualan Personal ( Personal Selling) 

Menurut (Kotler,2008) penjualan personal adalah seni kuno. Meskipun 

demikian, wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting, mereka 

dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Personal Selling adalah 

interaksi dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesan (Kotler,2009). 

2.7.3. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Menurut (Kotler, 2008) komunikasi massa adalah komunikasi yang 

diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi promosi penjualan, acara dan 

pengalaman, serta hubungan masyarakat. Dan berikut adalah alat-alat yang 

digunakan dalam komunikasi massa : 

2.7.3.1.   Iklan (Advertising) 

 Periklanan merupakan bentuk presentasi dan promosi non probadi tentang 

ide, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Dalam kegiatan 

periklanan ini terdapat dua keputusan penting yang harus diambil, yaitu: 

menentukan iklan yang harus disampaikan kepada pasar yang dituju dan memilih 

media yang paling sesuai.  

  Menurut (Kotler dan Keller, 2008) periklanan adalah semua bentuk 

terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh 

sponsor yang jelas. Iklan dapat menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk 

menditribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau 

mendidik orang.  

Bentuk-bentuk Adevertising menurut (Kotler dan Keller, 2008) melalui 

koran, televisi, radio, majalah, periklanan luar ruang, dan internet. 
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a. Periklanan luar ruang dianggap sebagai media periklanan pelengkap, 

bukan yang utama. Periklanan di papan reklame merupakan bagian 

terbesar dari periklanan luar ruang. Periklanan luar ruang meliputi 

beraneka cara periklanan lainnya, seperti: periklanan di halte bis, balon-

balon raksasa, display di pusat perbelanjaan, t-shirt yang dipenuhi logo-

logo merek, banner, spanduk, brosur, dan sebagainya. Dan menurut 

Moriarty dalam buku yang berjudul Advertising (2011 : h297), 

periklanan luar ruang tidak memiliki format standar dan banyak 

menggunakan bentuk cetak untuk menyampaikan pesan.  

b. Televisi diakui sebagai media iklan paling berpengaruh. Iklan televisi 

memiliki dua kekuatan, pertama ia dapat menjadi sarana efektif yang 

menunjukkan secara langsung atribut-atribut produk dan menjelaskan 

secara persuasif manfaat-manfaat produk yang berhubungan dengan 

konsumen. Kedua, iklan televisi dapat menjadi sarana yang mendorong 

untuk secara dramatis memotret pengguna dan gambaran penggunaan, 

serta kepribadian merek. (Kotler dan Keller, 2008 : h247). 

c. Majalah adalah jenis media massa yang ditujukan untuk khalayak yang 

memiliki perhatian dan gaya hidup khusus, seperti majalah otomotif, 

olahraga, busana, dan kategori majalah lainnya. Dengan adanya kategori-

kategori khusus, para pengiklan mempunyai banyak pilihan ketika 

memilih majalah untuk mempromosikan produk dan jasa mereka. 

d. Internet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan yang 

terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan transfer informasi secara 

eletronik. Para pengiklan internet menggunakan dua bentuk umum 
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periklanan: iklan spanduk (banner advertising) dan sponsor 

(sponsorship). Iklan spanduk merupakan iklan berukuran kecil, yang 

statis dipasang dalam konteks yang sering dikunjungi. Sedangkan iklan 

sponsor di mana seorang pengiklan merupakan sponsor parsial atau 

eksklusif dari suatu situs dan diuntungkan dari beberapa kunjungan ke 

situs tersebut. 

e. Iklan radio dapat sangat kreatif. Radio mengandalkan pengunaan yang 

cerdas atas musik, suara, dan alat-alat kreatif lainnya dapat menampung 

imajinasi pendengar guna menciptakan gambar yang benar-benar relevan 

dan disukai. (Kotler dan Keller, 2008 : h250). 

f. Koran adalah media komunikasi massa tulis yang terbit harian. Iklan 

pada koran dapat menjangkau khalayak yang luas. Periklanan surat kabar 

merupakan media yang relatif murah untuk mencapai konsumen. Selain 

itu, periklanan di koran berkemampuan untuk menyajikan materi pesan 

dengan rinci. 

2.7.3.2.  Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 Merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling maupun 

publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain: 

peragaan, pertunjukkan dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Biasanya 

kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lainnya dan biaya 

relatif lebih murah dibandingkan dengan periklanan dan personal selling. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 204), promosi penjualan adalah 

insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk 

atau jasa.  
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Sales Promotion dapat membantu mencapai sejumlah sasaran, antara 

lain dapat mendorong percobaan produk baru, dapat meningkatkan pembelian 

susulan, dapat membangun loyalitas pelanggan dengan menentukan pola 

pembelian merek secara reguler, dan dapat memotivasi para distributor dan tenaga 

penjualnya.  

Beberapa bentuk promosi penjualan yang digunakan pada umumnya 

antara lain (Kotler dan Keller, 2008 : h269) 

a. Sampel, yaitu tawaran sejumlah produk atau jasa gratis yang 

dikirimkan dari rumah ke rumah, dikirim melalui pos, diambil di 

toko, disertakan pada produk lain, atau ditampilkan dalam tawaran 

iklan. konsumen ditawarkan untuk mencoba sebuah produk baik 

secara gratis maupun berbentuk nominal harga.  

b. Kupon, adalah sertifikat yang memberi hak kepada pemegangnya 

atas potongan harga yang telah ditetapkan untuk produk tertentu: 

dikirimkan lewat pos, dimasukkan dalam produk lain atau 

dilampirkan, atau disisipkan dalam iklan majalah dan koran. 

c. Tawaran uang kembali (rabat), memberikan pengurangan harga 

setelah pembelian, bukan pada saat di toko eceran: konsumen 

mengirimkan “bukti pembelian” yang telah ditentukan kepada 

produsen yang “mengembalikan uang” sebagian dari harga beli 

melalui pos. 

d. Paket harga, menawarkan kepada konsumen penghematan dari harga 

biasa suatu produk, yang dikurangkan pada label atau kemasan.  
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e. Premium, barang yang ditawarkan dengan harga yang relatif rendah 

atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu.  

f. Hadiah (kontes, undian, permainan), hadiah adalah tawaran 

kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang 

karena membeli sesuatu. Undian meminta konsumen menyerahkan 

nama mereka ke dalam penarikan undian 

g. Tampilan dan Demonstrasi Titik Pembelian (Point Of Purchase) 

adalah tampilan dan demonstrasi yang dilakukan pada titik 

pembelian atau penjualan ( Kotler dan Keller, 2008). 

 Demplot (Demontration Plot) 

 Demontration Plot ( Demplot ) dalam buku Laporan Tahunan Kegiatan 

Promosi PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu metode percontohan untuk 

menunjukkan keunggulan suatu produk pupuk dengan tujuan setelah melihat dan 

melaksanakan sendiri suatu kegiatan penggunaan produk sarana pertanian 

sekaligus mengetahui hasilnya, maka diharapkan akan memberikan dampak 

positif dalam hal penggunaan produk yang bersangkutan. Demplot juga 

dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan hasil produksi kepada petani 

antara lahan yang menggunakan pupuk Phonska dengan lahan yang tidak 

menggunakan pupuk Phonska. Demplot dilakukan pada cakupan lahan yang 

relatif luas. Kegiatan demplot dilakukan dalam 3tahap yaitu awal, supervisi, dan 

akhir.  

Pada tahap awal dilakukan pada awal musim tanam berisi tentang 

pengenalan produk dan manfaatnya, aplikasi produk ke lahan serta tanya jawab. 

Selanjutya adalah tahap supervisi yang biasa dilakukan pada pertengahan musim 
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tanam. Kegiatan supervisi ini meliputi pengamatan terhadap kondisi tanah dan 

tanaman saat itu. Dan tahap terakhir adalah dimana kegiatan ini dilakukan pada 

waktu panen. Pada tahap akhir akan diperoleh data perbandingan hasil antara 

produksi antara lahan pengguna produk pupuk Phonska dan yang tidak. 

 Adapun tujuan dari Demplot antara lain: 

a. Menyebarkan teknologi dan meningkatkan pengetahuan petani 

tentang pemupukan berimbang menggunakan  pupuk Phonska. 

b. Petani mengetahui, mau dan mampu menerapkan teknologi 

pemupukan berimbang sesuai anjuran. 

c. Pengembangan dampak dari keberhasilan teknologi yang 

didemonstrasikan sehingga menjangkau wilayah seluas mungkin.  

2.7.3.3.  Acara dan Pengalaman ( Event and Experience) 

 Kotler dan Keller (2006:497) mengungkapkan bahwa “event and 

experiences is a company sponsored activities and programs designed to create 

daily or special brand-related interaction”. Artinya event and experiences 

merupakan kegiatan yang disponsori oleh perusahaan dan program yang 

dirancang untuk menciptakan merek biasa atau khusus yang berhubungan dengan 

interaksi sehari-hari. Event/experiences meliputi sports, entertainment, festivals, 

arts, causes, factory tours, company museums, and street activity. 

Setiap kegiatan dari bauran promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

pasti memiliki karakteristik tertentu yang diungkapkan menurut Kotler dan Keller 

(2006:517) bahwa banyak keuntungan dari events and experiences, yaitu: 

a) Relevant – A well-chosen event or experiences can be seen as 

highly relevant as the customer gets personally involved. Relevan – 
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event and experiences dapat dilihat secara relevan sehingga melibatkan 

konsumen secara pribadi. 

b) Involving – Given their live, real time quality, consumers can find 

events and experiences more actively engaging. Mengikutsertakan 

dapat melibatkan konsumen dengan aktif. 

c) Implicit – Events are more of an indirect “soft sell”. Tersembunyi 

– Event menjadi lebih dari suatu hubungan tidak langsung “cara 

penjualan yang lunak”. 

2.7.3.4.  Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

  Hubungan masyarakat dan publisitas (public relation) merupakan bagian 

dari fungsi yang lebih luas, disebut hubungan masyarakat dan meliputi usaha-

usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan 

antara organisasi dengan masyarakat, termasuk pemilik perusahaan dan karyawan. 

Komunikasi dengan masyarakat luas melalui hubungan masyarakat ini dapat 

mempengaruhi kesan terhadap sebuah organisasi maupun produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

  (Menurut Kotler dan Keller, 2008) Public Relation meliputi berbagai 

program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual 

perusahaan. Sebagian besar perusahaan mempunyai departemen hubungan 

masyarakat yang mengamati sikap masyarakat didalam organisasi atau perusahaan 

serta mendistribusikan informasi dan komunikasi untuk membangun itikad baik 

(goodwill). 
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 Menurut Nova dalam buku Crisis Public Relations (2011 : h54-55) 

terdapat beberapa strategi public relations atau yang lebih dikenal dengan bauran 

public relations adalah sebagai berikut: 

a. Publications (publikasi) yaitu cara PR dalam menyebarkan informasi, 

gagasan, atau ide kepada khalayaknya. 

b. Event (acara) yaitu setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR 

dalam proses penyebaran informasi kepada khalayak, contoh: seminar, 

pameran, launching, charity, dan lain-lain. 

c. News (pesan/berita) yaitu informasi yang dikomunikasikan kepada 

khalayak yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak 

langsung. Informasi yang disampaikan bertujuan agar dapat diterima 

oleh khalayak dan mendapatkan respons yang positif. 

d. Community Involvement (hubungan dengan khayalak) yaitu sebuah 

relasi yang dibangun dengan khalayak (stakeholder, stockholder, 

media, masyarakat di sekitar perusahaan, dan lain-lain).  

 Marketing Public Relation 

  Marketing Public Relation menurut (Kotler & Keller, 2008) suatu kegiatan 

untuk mendukung promosi dan pembentukan citra produk atau korporat.  

  Banyak perusahaan yang berpaling ke marketing public relations untuk 

langsung mendukung promosi dan pembentukan citra perusahaan atau produk 

(Kotler, 2008). Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif 

dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan 

dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan dan public relations 

meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau 
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melindungi citra perusahaan atau masing – masing produknya (Kotler dan Keller, 

2007: 277). 

Adapun tujuan marketing public relations adalah meyakinkan konsumen 

akan merek suatu produk yang sedang dipasarkan dan membina hubungan baik 

dengan konsumen melalui program komunikasi pemasaran. Sedangkan Kotler dan 

Keller (2008:247) menyatakan bahwa marketing public relations dapat 

berkontribusi terhadap berbagai tujuan pemasaran, yaitu : 

1. Meningkatkan kesadaran 

2. Membangun kredibilitas 

3. Menstimulasi tenaga penjual dan saluran perantara 

4. Serta mengurangi biaya promosi 

Didalam Marketing Public Relations dalam pelaksanaannya ada faktor – 

faktor yang menyebabkan dipergunakan dan dibutuhkannya taktik dan Strategi 

marketing public relations dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Philip 

Kotler (1993) dalam Ruslan (2010:252) menyebutkan di antara faktor tersebut 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya biaya promosi periklanan yang tidak seimbang 

dengan hasil keuntungan yang diperoleh dan keterbatasan tempat. 

2. Persaingan dalam promosi dan publikasi, baik melalui media 

elektronik maupun media cetak. 

3. Selera konsumen yang cepat mengalami perubahan dalam waktu 

relatif pendek (tidak loyal), karena banyaknya pilihan atau subsititusi 

atas produk yang ditawarkan di pasaran. 
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4. Makin menurunnya perhatian dan minat konsumen terhadap iklan, 

karena pesan dalam iklan yang kini cenderung berlebihan dan 

membosankan perhatian konsumennya. 

Menurut Kotler (2008) alat utama dalam Marketing Public Relation adalah 

sebagai berikut:  

 1.  Publikasi : perusahaan sangat bergantung pada bahan yang 

dipublikasikan untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran 

mereka. Bahan ini mencakup laporan tahunan, brosur, artikel, buletin, dan 

majalah perusahaan, serta bahan audiovisual. 

2.   Acara : perusahaan dapat menarik perhatian ke produk baru 

atau kegiatan perusahaan lain dengan mengatur acara khusus seperti 

konferensi, berita, seminar, acara, pameran dagang, kontes, serta acara 

ulangtahun yang akan menjangkau masyarakat sasaran. 

3.    Pemberian sponsor : perusahaan dapat mempromosikan merek 

dan nama korporat mereka dengan mensponsori acara olahraga dan budaya 

serta acar amal yang sangat dihargai. 

4.    Berita : salah satu tugas utama profesional humas adalah 

menemukan atau menciptakan berita menyenangkan tentang perusahaan, 

produknya, dan orang-orang serta membuat media menerima siaran pers 

dan menghadiri konferensi pers. 

5.     Pidato : semakin banyak eksekutif perusahaan yang harus 

menghadapi pertanyaan dari media atau berbicara di pertemuan asosiasi 

dagang atau penjualan, dan penampilan ini dapat membangun citra 

perusahaan. 
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6.    Kegiatan Layanan Masyarakat : perusahaan dapat membangun 

itikad baik dengan menyumbangkan uang dan waktu pada kegiatan amal. 

7.    Media Identitas : perusahaan memerlukan identitas visual yang 

segera diakui publik. Identitas visual dibawa oleh logo perusahan, alat 

tulis, brosur, tanda, bentuk bisnis, kartu bisnis, bangunan, seragam, dan 

cara berpakaian. 

 Sosialisasi 

 Berdasarkan buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Soerjono 

Soekanto (2009 : h59), “sosialisasi adalah suatu proses, di mana anggota 

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di 

mana dia menjadi anggota”.  

Menurut Geroge Herbert Mead (dalam Henslin, 2006:68), sosialisasi yang 

dilakukan seseorang dapat dibedakan melalui empat tahap: 

Pertama, tahap persiapan ( preparatory stage ) pada tahap ini dialami sejak 

manusia dilahirkan. Saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia 

sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Dalam hal ini 

diibiratkan para petani yang menjadi sasaran sosialisasi sebagai seorang anak 

yang baru lahir, belum tahu sama sekali tentang tata cara pemupukan yang baik 

dan para petani mulai mempersiapkan diri untuk mengenal apa itu pemupukan 

berimbang. 

Kedua, tahap meniru ( play stage ) pada tahap ini ditandai dengan semakin 

sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang 

dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama dirinya dan siapa 

nama orangtuanya. Anak mulai menyadari apa yang dilakukan oleh ibunya dan 
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apa yang diharapkannya. Dengan kata lain kemampuan untuk menempatkan diri 

pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Di tahap meniru ini 

diibiratkan dengan terbentuknya kesadaran diantara para petani tentang apa itu 

pemupukan berimbang dan bagaimana tata cara pemupukan berimbang yang baik. 

Ketiga, tahap siap bertidak ( game stage ) pada tahap ini peniruan sudah 

mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan 

sendiri dengan penuh kesadaran. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin 

banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan 

temannya diluar rumah. Diibiratkan di tahap ketiga ini para petani yang tadinya 

telah mempunyai kesadaran pemupukan berimbang, secara langsung berperan 

dalam pelaksanaan pemupukan berimbang. 

Keempat, tahap penerimaan norma kolektif ( generalized stage ) pada 

tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya 

di posisi masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya 

peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak 

dikenalnya. Manusia dalam tahop ini telah menjadi warga masyarakat 

sepenuhnya. Diibaratkan seperti petani secara bersama-sama sudah menjadikan 

pemupukan berimbang sebagai aturan dan bahkan menjadi budaya dalam bidang 

pertanian.  

 

2.8.   Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:166) perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau  pengalaman untuk 
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memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  

 Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil 

keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, 

usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini 

mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka 

membeli, di mana mereka membeli, seberapa sering mereka membeli, dan 

seberapa sering mereka menggunakannya.  

2.8.1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan 

pribadi (Kotler dan Keller, 2009).  

1. Faktor Budaya  

 Menurut Kotler dan Keller (2009:166), Budaya (culture) adalah 

determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Kelas budaya, subbudaya, 

dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.  

a. Subbudaya (subculture) 

 Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) yang lebih 

kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk 

anggota mereka. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan 

wilayah geografis.  

b. Kelas Sosial  

Menurut Kotler dan Keller (2009:168), kelas sosial didefinisikan  sebagai 

sebuah stratifikasi sosial atau divisi yang relatif  homogen dan bertahan lama dala 

sebuah masyarakat,  tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang 

berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama.  
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2. Faktor Sosial 

 Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian.  

  a. Kelompok Referensi  

 Kelompok referensi (reference group) seseorang adalah semua kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh 

langsung disebut kelompok keanggotaan (membership group). Beberapa dari 

kelompok ini merupakan kelompok primer (primary group), dengan siapa 

seseorang berinteraksi dengan apa adanya secara terus menerus dan tidak resmi, 

seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat juga menjadi 

kelompok sekunder (secondary group), seperti agama, professional, dan kelompok 

persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan memerlukan interaksi 

yang kurang berkelanjutan. Orang juga dipengaruhi oleh kelompok di luar 

kelompoknya. Kelompok aspirasional (aspirational group) adalah kelompok yang 

ingin diikuti oleh orang itu; kelompok disosiatif (dissociative group) adalah 

kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang tersebut. Jika pengaruh 

kelompok referensi kuat, pemasar menentukan cara menjangkau dan 

mempengaruhi pemimpin opini kelompok. 

 Pemimpin opini adalah orang yang menawarkan nasihat atau informasi 

informal tentang produk atau kategori produk tertentu, misalnya mana yang 

terbaik dari beberapa merek atau bagaimana produk tertentu dapat digunakan.  
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 b. Keluarga 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:171), Keluarga adalah organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting dalam  masyarakat, dan anggota 

keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. 

  c. Peran dan Status  

 Orang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, organisasi. 

Kelompok sering menjadi sumber informasi penting  dan membantu 

mendefinisikan norma perilaku. Posisi seseorang dalam tiap kelompok di mana ia 

menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran (role) terdiri dari kegiatan 

yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status.  

3. Faktor Pribadi  

 Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan 

keadaan ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya hidup dan nilai.  

 a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

 Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan 

dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, 

serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu.  

  b. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi  

 Pekerja kerah biru akan membeli baju kerja, sepatu kerja, dan  kotak 

makan. Presiden perusahaan akan membeli jas, perjalanan udara, dan keanggotaan 

country club. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Pilihan 

produk sangat dipengaruhi oleh keadaan  ekonomi: penghasilan yang dapat 



39 
 

 
 

dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu), tabungan dan asset (termasuk 

persentase asset likuid), utang, kekuatan pinjaman, dan sikap  terhadap 

pengeluaran dan tabungan.  

  c. Kepribadian dan Konsep Diri  

 Setiap orang mempunyai karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian (personality), 

adalah sekumpulan sifat  psikologis manusia yang menyebabkan respons yang 

relatif  konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan  (termasuk 

perilaku pembelian). Kepribadian juga dapat menjadi  variabel yang berguna 

dalam menganalisis pilihan merek  konsumen. Idenya bahwa merek juga 

mempunyai kepribadian,  dan konsumen mungkin memilih merek yang 

kepribadiannya sesuai dengan mereka. Kepribadian merek (brand personality) 

dapat didefinisikan sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita 

kaitkan pada merek tertentu.  

  d. Gaya Hidup dan Nilai  

 Orang-orang dari subbudaya dan kelas sosial yang sama mungkin 

mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:175), Gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi 

“seseorang secara utuh” dengan lingkungannya. Keputusan konsumen juga 

dipengaruhi oleh nilai inti (core values), sistem kepercayaan yang mendasari 

sikap dan perilaku. Nilai inti lebih dalam daripada perilaku atau sikap dan 

menentukan pilihan dan keinginan seseorang pada tingkat dasar dalam jangka 

panjang. 
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 4. Proses Psikologis Kunci  

 Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model respons 

rangsangan yang diperlihatkan dalam Gambar 2.5. rangsangan pemasaran dan 

lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan sekelompok proses psikologis 

digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses 

pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. 

Gambar 2.5 

 Model Perilaku Konsumen 
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2.9. Keputusan Pembelian  

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan  pembelian mereka. 

Schiffman dan Kanuk (2008:485), mendefinisikan keputusan sebagai seleksi 

terhadap dua pilihan alternatif atau lebih.  Dengan perkataan lain, pilihan alternatif 

harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan.  

 Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

(2009:184), periset pemasaran telah mengembangkan “model tingkat” proses 

keputusan pembelian. Konsumen melalui lima tahap: pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

pascapembelian. Jelas, proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual 

dan mempunyai konsekuensi dalam waktu lama setelahnya.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:491), model pengambilan  keputusan 

konsumen tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai kerumitan pengambilan keputusan konsumen. Sebaliknya dirancang 

untuk menyatukan dan menyelaraskan berbagai konsep yang relevan menjadi 

suatu keseluruhan yang berarti.  

Seperti yang dinyatakan dalam Kotler dan Keller (2009) bahwa ada lima 

tahapan dalam proses keputusan pembelian yang dapat digambarkan sebagai 

berikut :  
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Gambar 2.6. 

Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:185)  

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu kebutuhan normal seseorang―rasa lapar, 

haus―naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan; atau kebutuhan bisa 

timbul akibat rangsangn eksternal.  

2. Pencarian Informasi  

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas.  Survei 

memperlihatkan bahwa untuk barang tahan lama, setengah dari semua konsumen 

hanya melihat satu toko, dan hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek 

peralatan. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. Pada 

tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang 

sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian 

informasi aktif : mencari bahan bacaan, menelepon teman, melakukan kegiatan 

online, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut.Sumber 

informasi terdiri dari empat kelompok, yaitu :  
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  a.   Pribadi : Keluarga, teman, tetangga, rekan.  

b.  Komersial : Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan,       

tampilan.  

  c.   Publik : Media massa, organisasi pemeringkat konsumen.  

 d.   Eksperimental : Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk.  

3. Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi: 

Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen 

mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-

masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan 

manfaat yang memenuhi kebutuhan. Melalui pengalaman dan pembelajaran, 

masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap. Selanjutnya, keyakinan dan sikap 

mempengaruhi perilaku konsumen. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam 

kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk maksud untuk membeli 

merek yang paling disukai. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen 

dapat membentuk lima subkeputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan 

metode pembayaran.  

5. Perilaku Pasca Pembelian 

 Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan 

melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal menyenangkan 
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tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang mendukung 

keputusannya. Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. 

Beberapa perilaku setelah pembelian, antara lain :  

 a. Kepuasan pascapembelian  

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa; jika 

memenuhi harapan, konsumen puas; jika melebihi harapan, konsumen sangat 

puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan 

membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk 

itu kepada orang lain. 

 b. Tindakan pascapembelian  

Jika konsumen puas, ia mungkin ingin membeli produk itu kembali. Di 

pihak lain, konsumen yang kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan 

produk. Konsumen mungkin mencari informasi yang memastikan nilai produk 

yang tinggi.  

 c. Penggunaan dan penyingkiran pascapembelian  

Pemasar juga harus mengamati bagaimana pembeli menggunakan dan 

menyingkirkan produk. Pendorong kunci frekuensi penjualan adalah tingkat 

konsumsi produk―semakin cepat pembeli mengkonsumsi sebuah produk, 

semakin cepat konsumen kembali ke pasar untuk membelinya lagi. 

 

2.10. Hubungan Marketing Public Relation Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2008) kontribusi Marketing Public Relation pada laba 

bersih sulit diukur karena digunakan beserta alat promosi lain. Ketika kekuatan 
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iklan masal melemah, manajer pemasaran beralih ke Marketing Public Relation 

untuk membangun kesadaran dan pengetahuan merek, baik untuk produk baru 

maupun produk yang mapan. MPR juga efektif untuk melayani komunitas lokal 

dan menjangkau kelompok tertentu dan lebih efektif biaya daripada iklan. Namun 

MPR harus direncankan secara bersama dengan iklan. Menurut Thomas L. Harris 

(1991) seperti dikutip oleh Ruslan (2010) Marketing Public Relations is the 

process of planning and evaluating programs, that encourage purchase and 

customer through credible communicayion of information on impression that 

identify companies and their products with the needs concerns of customers. 

Sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang 

penjualan dan pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui pengkomunikasian 

informasi yang kredibel dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, 

produk dengan kebutuhan serta perhatian pelanggan. 

 

2.11. Hubungan Sales Promotion Terhadap Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler (2008) promosi penjualan dipasar mempunyai respon 

penjualan tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit keuntungan permanen pada 

preferensi jangka panjang. Sejumlah manfaat promosi pernjualan (Sales 

Promotion) mengalir ke produsen dan konsumen. Produsen dapat menyesuaikan 

variasi jangka pendek dalam persediaan dan permintaan serta menguji seberapa 

tinggi harga resmi yang dapat dikenakan. Promosi penjualan mendorong 

konsumen mencoba produk baru. Tujuan promosi penjualan meliputi mendorong 

pembelian unit yang berukuran lebih besar. Idealnya promosi penjualan akan 
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berpengaruh terhadap penjualan jangka pendek dan memberikan pengaruh ekuitas 

merek jangka panjang. 

2.12. Kerangka Pikir 

      Gambar 2.7 

Kerangka Pikir 
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2.13. Hipotesis 

Gambar 2.8 

Model Hipotesis 
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    Secara Simultan 

 Secara Dominan 

Sumber : Peneliti, 2013 

Hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara atau dugaan yang paling 

memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Berdasarkan perumusan 

masalah dan tinjauan pustaka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini yaitu : 

   : Marketing Public Relation dan Sales Promotion memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi di 

kabupaten Sragen.  

  : Marketing Public Relation dan Sales Promotion memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi di 

kabupaten Sragen. 

  : Marketing Public Relation memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi di kabupaten Sragen. Hipotesa 

dominan ditentukan berdasarkan jurnal dan penelitian terdahulu. 

X1 = Marketing Public 

Relation 

X2 = Sales Promotion 

Y = Keputusan Pembelian 


