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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Promosi  

Promosi merupakan cara dalam menarik perhatian calon konsumen untuk 

melihat, mengetahui dan membeli produk yang ditawarkan. Menurut Lamb, Hair, 

dan McDaniel (2011) promosi adalah sebuah tindakan yang berperan untuk 

memberitahukan, memperkenalkan dan mengingatkan produk dan jasa agar dapat 

mendorong konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2014), promosi merupakan penjelasan 

melalui komunikasi kepada calon konsumen tentang produk atau jasa yang 

ditawarkan. Promo mempunyai tujuan untuk menarik perhatian calon kosumen agar 

lebih yakin, mengingat dan mempelajari karakteristik calon konsumen. Pemasaran 

merupakan sebuah kegiatan yang telah direncakan, penetuan harga, promosi, 

mendistribusikan barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Maka dapat disimpulkan bahwa promosi adalah sebuah kegiatan yang dapat 

menarik perhatian calon konsumen untuk lebih mengetahui produk dan jasa yang 

ditawarkan dengan tujuan agar calon konsumen penasaran dan mulai tertarik untuk 

mencari informasi tetang produk dan jasa kita, hal ini juga mengharapkan dapat 

memberikan persepsi barang dan jasa sesuai dengan permintaan konsumen dan 

dapat memuaskan keinginan konsumen. 

  

2.2 Tujuan Promosi    

 Promosi sangat penting untuk dapat meningkatkan penjualan dan 

bertumbunya laba perusahaan dari waktu ke waktu, Promosi mempunyai tujuan 

untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat secara luas 

untuk membangun citra diri perusahaan. Promosi juga mempunyai beberapa fungsi 

antara lain sebagai mendapatkan calon pembeli yang baru, mempertahankan 

konsumen lama yang loyal, serta mempunyai perbedaan dari perusahaan lain 

sehingga mendapatkan nilai positif di mata konsumen. 

 Promosi bertujuan mengingatkan, memperkenalkan, mempengaruhi dan 

membujuk calon pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa yang telah 
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dipromosikan dan cara mempromosikan produk dan jasa ke pasar dengan 

promotion mix Tjiptono (2014). Sedangkan Rangkuti (2010) Tujuan dilakukannya 

kegiatan promosi yang disasarakan pada tujuan sebagai berikut : 

 

2.2.1 Modifikasi Tingkah Laku 

 Promosi adalah tujuan untuk melakukan perubahan tingkah 

laku pembeli yang tidak tertarik pada produk tersebut menjadi setia 

pada produk dan menghasilkan kesan baik tentang produk tersebut 

 

2.2.2 Memberi Tahu 

 Promosi memiliki tujuan untuk membagikan informasi, 

kualitas, harga, kegunaan dan keunikan produk yang telah 

diciptakan oleh perusahaan serta membantu memenuhi kebutuhan 

konsumen melalui pemasaran agar dapat mendorong pembelian 

produk oleh konsumen. 

 

2.2.3 Membujuk 

 Promosi selalu mementingkan kesan positif dari konsumen 

berguna untuk menarik dan memikat konsumen agar membeli 

produk dan jasa yang telah ditawarkan. 

 

2.2.4 Mengingatkan 

 Promosi memiliki tujuan pada pemasaran barang dan jasa 

dilakukan untuk mengingatkan produk kepada konsumen dan 

mempertahankan loyalitas pada pembelian secara terus-menerus. 

 

2.3 Metode Promotion Mix 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012), metode promosi mempunyai 

beberapa cara pada promosi antara lain : 
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2.3.1 Iklan (Advertising) 

 Advertising merupakan tata cara menyampaikan pesan atau 

informasi suatu barang atau jasa kepada masyarakat luas dengan 

tujuan memperkenalkan barang atau jasa yang ditawarkan dipasar. 

Bentuk promosi yang dilakukan berupa kartu nama dan spanduk. 

 

2.3.2 Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

 Personal Selling adalah komunikasi yang dilakukan tenaga 

penjualan secara langsung dalam menyampaikan sebuah produk 

atau jasa dengan tujuan agar menghasilkan penjualan dan 

membangun hubungan yang baik dengan konsumen. 

 

2.3.3 Penjualan Personal (Personal Selling) 

 Personal Selling adalah komunikasi yang dilakukan tenaga 

penjualan secara langsung dalam menyampaikan sebuah produk 

atau jasa dengan tujuan agar menghasilkan penjualan dan 

membangun hubungan yang baik dengan konsumen. 

 

2.3.4 Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

 Public relation merupakan upaya membangun hubungan 

baik perusahaan terhadap masyarakat luas secara terus-menerus agar 

terciptanya citra perusahaan yang baik, dan membangun perspektif 

yang baik pada masyarakat terhadap perusahaan. 

 

2.3.5 Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Direct Marketing merupakan suatu alat promosi yang 

melibatkan hubungan langsung dengan konsumen dan 

menghasilkan tanggapan serta transaksi yang bisa diukur  dengan 

tujuan mendapatkan respon langsung serta membangun hubungan 

baik dengan konsumen.(Kotler & Amstrong, 2014). 
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