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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Promosi  

 Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa unsur-unsur penting 

didalamnya, salah satu unsur yang dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan 

bagi pemilik usaha dengan memperoleh pendapatan secara maksimal adalah unsur 

promosi. Unsur tersebut merupakan dasar untuk melakukan distribusi produk agar 

produk  barang atau jasa yang dihasilkan dapat diperoleh oleh calon konsumen 

dengan efisien dan efektif. Tidak dapat dihindari bahwa unsur tersebut berperan 

penting dalam bauran pemasaran, karena promosi merupakan suatu teknik untuk 

menyampaikan informasi akan produk barang atau jasa yang ingin ditawarkan 

kepada masyarakat. Di dunia persaingan bisnis, agar menjadi perusahaan yang 

unggul, promosi telah menjadi dasar pertimbangan bagi calon konsumen. Promosi 

yang menarik dapat menambah nilai bagi citra perusahaan yang menghasilkan 

perusahaan menjadi lebih kompetitif jika dibanding dengan kompetitor. 

 Menurut (Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, 2014) promosi 

merupakan suatu aktivitas yang menjelaskan kelebihan nilai dari produk barang 

atau jasa dengan maksud untuk memikat perhatian konsumen. Kegiatan 

memotivasi dengan jangka waktu singkat yang merangsang keinginan akan 

pembelian suatu produk barang atau jasa diartikan sebagai promosi penjualan 

(Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, 2014) 

 Dikutip dari (Simamora, 2015) bahwa komunikasi yang berisi informasi 

dengan menerangkan kegunaan suatu produk baik produk tersebut diciptakan oleh 

perseorangan atau perkelompokkan yang bersifat membujuk adalah proses dari 

promosi. Makna promosi yang dikutip dari (Lupiyoadi, 2013) adalah kegiatan 

memaparkan informasi akan keunggulan dari suatu produk secara luas dan 

sebagai atribut untuk mempengaruhi keputusan konsumen.  

2.2. Tujuan Promosi 

Setiap pengusaha yang menawarkan produk berupa barang atau jasa, tentu 

disertai dengan tujuan utama yang mendasari yaitu memperoleh laba. Untuk 

menggapai tujuan ini, maka pemilik usaha perlu melakukan teknik-teknik dalam 
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pemasaran khususnya promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan menyampaikan 

kelebihan dan kegunaan dari suatu produk tertentu kepada khalayak luas yang 

mampu mendorong peningkatan omzet bagi perusahaan yang terkait. Selain itu 

promosi juga bertujuan dalam hal menanamkan sifat loyalitas pada pelanggan.  

Berikut ini ada beberapa tujuan promosi yang dijelaskan oleh (Nasution, 

2014), yaitu : 

1. Memberitahu 

Tahapan ini merupakan tahap pengenalan produk oleh produsen terhadap 

target pasar yang dituju, dimana adanya deskripsi mengenai produk apa yang 

ditawarkan kemudian fitur yang tersedia. Tahap ini berguna bagi calon 

konsumen dalam menentukan jenis produk yang sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Membujuk  

Tujuan proses ini adalah mempengaruhi dan menanamkan di benak calon 

konsumen akan kelebihan produk yang ditawarkan agar dapat menjadi suatu 

dorongan bagi konsumen dalam memilih keputusan untuk melakukan 

transaksi pada produk tersebut. Ini merupakan tahap pertumbuhan produk 

dalam siklus kehidupannya. 

3. Mengingatkan  

Promosi dilakukan dengan maksud memperingatkan kepada konsumen akan 

keberadaan produk tersebut sehingga dapat menimbulkan sikap loyalitas dari 

konsumen terhadap produk jadi konsumen tidak mudah berpindah ke produk 

lain. 

2.3. Bauran Promosi 

Kegiatan promosi yang dilakukan memang bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai suatu produk yang ingin ditawarkan oleh penjual. Adapula 

alat untuk melakukan kegiatan promosi tersebut yang disebut dengan bauran 

promosi (promotion mix). Menurut (Kotler, 2018), Setiap alat untuk melakukan 

kegiatan promosi ini akan diterangkan di bawah ini, yaitu: 

1. Advertising (periklanan) 

Teknik ini merupakan presentasi secara tidak langsung, dimana pemaparan 

teori mengenai produk oleh sponsor yang teridentifikasi. Periklanan ini dapat 

dengan efektif menjangkau masyarakat secara luas. 
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Contoh : media cetak berupa koran, majalah, tabloid, brosur, media siaran 

langsung seperti televisi, radio.  

2. Sales promotion (Promosi penjualan) 

Tindakan memotivasi terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk dengan adanya penawaran yang menguntungkan pembeli.  

Contoh : Memberikan diskon, promo harga paket, cashback, sampel.  

3. Personal Selling (penjualan personal) 

Alat promosi ini berupa keterikatan secara langsung antara penjual dan 

konsumen, dimana penjual dan pembeli saling bertemu untuk menjalin 

hubungan dan dilakukan penawaran langsung oleh penjual pada pembeli itu 

sendiri. Dengan pertemuan ini, sisi positif nya penjual dapat lebih mudah 

memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. 

4. Public relations (hubungan masyarakat)  

Teknik ini merupakan teknik dimana perusahaan yang terlibat mengikut serta 

dalam sebuah acara untuk meningkatkan kesadaran serta menaikkan citra 

perusahaan di benak masyarakat.  

Contoh : sponsorship, charity, dan acara tertentu.  

5. Direct and Digital Marketing  (penjualan langsung) 

Penjualan langsung yang dimaksud adalah melakukan penawaran dan promosi 

produk secara langsung kepada konsumen akhir yang memanfaatkan teknologi. 

Contoh : email, voicemail, fax, telephone marketing dan lain-lain. 
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